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Przedmowa.

Przedmiot niniejszej rozprawy ju raz znalaz si

w opracowaniu znakomitego archeologa i historyka

Jana Nep. Sadowskiego. A chocia zasuony autor

odniós odkryt przez siebie drog na linii Odry

i Wisy do czasów Etrusków i Rzymian, to wanem
jednak byo stwierdzi, i ta sama droga, jako ga
pónocna staroytnej drogi pannoskiej czyli naddu-

najskiej, jest gówn artery komunikacyjn krajów

nad Odr, Wart i nad Wis a do pierwszych za-

wizków pastwa polskiego.

Sadowski opar si w swej pracy na danych fizyo-

i topograficznych oraz na wykopaliskach archeologi-

cznych. Autorowi za pracy niniejszej przysugiway
inne rodki badania ze wzgldu na inn epok oraz

na inny rodzaj stosunków handlowych, specyalnie ze

Wschodem.

Jedyne lady wspóycia naszego ze Wschodem
w czasach przedhistorycznych, s to monety arabskie,

licznie znajdowane na ziemiach polskich. Jakiekolwiek

zarzuty cigaa na siebie w rónych czasach metoda

odnoszenia skarbów numizmatycznych li tylko do sto-

sunków handlowych, zarzuty te odnosz si do nadu-

y jej we wnioskowaniu, nigdy za nie podkopay sa-
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mej zasady. Autor przestrzega, zdaje si, w dostate-

cznej mierze rodki ostronoci, skoro ledzi nie po-

szczególne znaleziska, ale ich skupienia, oraz porówny

wa ugrupowanie Avykopalisk z danemi topograficznenii,

które zebra poprzednio Sadowski. Przy tej korekturze

okazao si, i jedne punkta pokrywaj si z drugimi.

A skoro wnioski z danych skarbów numizmatycznych

zgadzaj si z wnioskami, wycignitymi z topo- i fi-

zyografii kraju, trzeba zatem rozumie, i jedna me-

toda stwierdza sob prawdziwo drugiej.

Ale i okres czasu, przyjty do zbadania, nakada
na autora inne obowizki, anieli analogiczny temat

pracy Sadowskiego, dotyczcy staroytnych dróg han-

dlowych Polski.

Okres handlu wszechwiatowego bizantysko-arab-

ski, mieci si w granicach trzech wieków (od pocztku

VIII do koca X w.). Ze stanowiska dziejów Polski

jestto okres przedhistoryczny czyli temat tj^lko dla ar-

cheologa. Inaczej ze stanowiska dziejów Wschodu, dla

których jestto ju moment dziejowy cile historyczny,

tem samem kwestya, dotyczca stosunków Polski ze

wschodem, musi by wcignit w zakres bada histo-

rycznych. Jak do tego bra si naley w zakresie spraw-

politycznych, dowiód wietnie Potkaski swym » Kra-

kowem przed Piastami*. Tem dobitniej metoda ta na-

rzuca si przy badaniu stosunków handlowych, o które

z natury rzeczy zaczepiaj si sprawy polit5'^czne, reli-

gijne i kulturalne.

Trzeba byo na tle powszechno-dziejowym wysun
na pierwszy plan cywilizacy,Wschodu — bizantysko-

arabsk i bada krgi roztaczajcego si jej wpywu
a na daleki pónocny Zachód — w zlewisku morza

Batyckiego. Dziki bogatej literaturze wspóczesnej
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historycznej i geograficznej arabskiej, zadanie to da

si ju dzisiaj w caoci dokona. W szczególnoci cho-

dzi o wyszukanie linii magistralnych komunikacyi

handlowej i o rozwizanie pytania, w jakim stosunku

znajdoway si one do krajów pónocno-wschodniej

Europy, czy dochodziy do Polski i jak wizay si

z drogami handlowemi polskiemi. Odpowiedzi na to do-

starczaj nie tylko dane topograficzne autorów arab-

skich, ale i zakres oraz przedmioty prowadzonego przez

kupców ze Wschodu handlu.

Ta cz przygotowawcza badania moe si wyda
such i zbyt oddalon od waciwego terenu zagadnie-

nia. Tylko jednak na tej drodze mona budowa wnio-

ski bezporednie ze róde chronologicznie wspócze-

snych z okresem przedhistorycznym Polski.

Nikt bardziej od piszcego te sowa nie liczy si

z trudnociami korzystania z dzie autorów wschodnich

w pracy historycznej. Pierwsze przeszkody nastrczaj

si w transkrypcyi nazw i brzmie z jzyka arabskiego

lub perskiego na nasz jzyk, tem bardziej, e u ró-

nych autorów i w rónych jzykach te same brzmie-

nia bardzo czsto inaczej si wyraaj. Pod tym wzgl-

dem w naszym jzyku tak dalece nie posiadamy wzo-

rów, e nawet jedyny nasz pisarz, który gruntownie

zajmowa si geografi Wschodu — Lelewel — podaje

brzmienia arabskie i perskie w transkrypcyi na jzyk
francuski.

Std i u piszcego miejscami wkrada si niejedno-

lito. Za korektur pod pewnym wzgldem suy
ma wykaz imion osób i miejscowoci, gdzie wszystkie

odmiany pisowni s podane. Powtóre, wród samych

oryentalistów, rónice w odczytywaniu wyrazów wscho-

dnich — zwaszcza imion wasnych — s tak olbrzy-
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mie, i trzeba niejednokrotnie do kadej nazwj'^ doda
po kilka lub kilkanacie jej waryantów, aeby si
ustrzedz pomyki. Przychodzi wreszcie i ta trzecia oko-

liczno, i wydania autorów wschodnich nawet tuma-

czone s tak rzadkie, i wikszo z nich autor móg
studyowa tylko na miejscu w oriental room Brytyj-

skiego Muzeum w Londynie; nie móg wic narzdzi

swej pracy cigle mie pod rk.
Dziki jednak tym autorom, przychodzimy do wia-

domoci pierwszorzdnych o krajach pónocno-wscho-

dnich Europy w okresie czasu X, IX, a moe nawet

drugiej poowy VIII-go w. Zwyk niech u historyków

do korzystania ze róde tumaczonych atwo jest ode-

prze t uwag, e nie usprawiedliwilibymy niczem

naszego mediewisty, gdyby dla nieznajomoci tekstu

oryginalnego wyrzuci za nawias takie dajmy na to

ródo, jak relac5'^ Al-Bekrego o Polsce z czasów Mie-

szka I. Znamy zreszt dziea pierwszorzdne i to od-

noszce si do historyi samego Bizancyum, których

autorowie nie pomijaj róde wschodnich, mimo, e
sami nie s oryentalistami. Do jest wymieni tylko

Gustawa Schlumbergera.

Tyle co do metody. Winienem jednak doda jeszcze^

sów par co do formy wykadu przyjtego w tej pracy.

Unikaem wszelkich hypotez, których zazwyczaj broni

si od pierwszych sów a do ostatniej litery pracy.

Ten sposób przedstawienia, w którem nakazuje si

mówi ródom, zamiast autorowi, wyda si niewtpli-

wie suchym; ma on jednakowo t zalet, i wnioski,

std pynce, maj charakter przewiadczenia nauko-

wego, nawet wic po odrzuceniu tego, co jest w rozu-

mowaniu kracowem, pozostaje materyal historyczny

trway, bo ródowy.
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Nie majc wasnych hypotez, z natury rzeczy nie

mogem zajmowa si hypotezami obcemi, aczkolwiek

niektóre z nich utary si ju w naszej i obcej nauce,

jako truizmy. Std atwo cign na siebie zarzut, i
nie uwzgldnia si literatury. Majc j nieraz przed

oczyma, wolaem jednak zrzec si polemiki, skoro uwzgl-
dniaem te same róda, co i pomienieni autorowie.

Uszczuplia si przez to objto pracy, ale kosztem

zawodowych polemik, nie nauki gwoli, której si take
jest winno pewn ekonomi si i rodków.

Do jednego braku jednak autor si poczuwa i sam
przyznaje, a to wobec nauki rosyjskiej. Mimo istot-

nych i bardzo trudnych wysików nieraz, nie zdoa
zawsze dotrze do literatury rosyjskiej w takiej mie-

rze, jak na to zasugiwaa i jak dalece w kwestyach

poruszanych winna bya zosta uwzgldnion. Co do

tego jednak wyzna musz, e nie tyle po literaturze

historycznej, ile po archeologii i badaniach staroytno-

ci ruskich spodziewa si trzeba, i znajdzie si dla

pewnych wniosków, dotychczas drog krytyki history-

cznej i analizy ródowej li tylko wyprowadzonych,

z czasem uznanie i potwierdzenie.

Lwów, d. 24 grudnia 1908 r.





Wstp.

Dzieje Sowiaszczyzny maj za swe podoe geo-

graficzne pónocno-wschodni Europ, czyli t. zw. ni
sarmacli:i. Wiemy, które jego czci weszy w zakres

dziejów wiata staroytnego. Lecz cay jego obszar

zosta wcignity do tiistoryi znacznie póniej, dopiero

w IX i X w,

Ptolomeuszowa Sarmacya zostaa na dugo okrele-

niem geograficznym tych krajów, bo utrzymuje si jej

pojcie jeszcze do pocztków XIX st. dla okrelenia

krajów na wschód od Wisy i Karpat, oraz na pónoc
od morza Czarnego ^).

Std wreszcie sama nazwa niu sarmackiego wzia
swój pocztek. Ale inne ju byy punkty styczne tego

obszaru ze wiatem cywilizowanym, i skdind bior
si teraz o nim wiadomoci.

Na zachodzie urwaa si tradycya dawnej wiedzy

geograficznej. Znikaj nawet te skpe wiadomoci o pó-

nocno-wschodniej Europie, które posiadaa staroytno,
a kresem obszaru znanego Europy staje si rzeka

Dunaj. Tak na mapomundum Beatusa, który je dodaje

do komentarzy swych Apokalipsy (VIII w.), czytamy

na boku od Brytanii i Szkocyi ogólnie oznaczone: Da-

Por. Siestrzencewicz de Bohusz. Sommaire des re-

cherches historiues sur les origines des Sarmates, des Esclarons

et des Slaves. Mohilew 1810.

A. Szelgowski. 1
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cy, Sarmacy i Alanie z dopiskiem: hic caput Euro-

pae, hic fines Asiae^).

Wprawdzie o Karolu W., posiadamy wiadomo, e
przesadzi na grunt frankoski studya geograficzne,

uprawiane przez uczonych mnichów w Irlandyi i Bry-

tanii, ale orbis 'mundi — mapa wiata — na rozkaz

jego wyryta na trzech tablicach srebrnych, nie prze-

trwaa zamieszek dynastycznych jego spadkobierców.

Jeeli hypoteza Lelewela co do jej podobiestwa do

mapy angio-saskiej, t. zw. Hormesta, jest trafn 2), to

wiadomoci jej ograniczaa na wschodzie linia Dunaju,

poza któr przenikay dopiero od strony morza Czar-

nego ').

Obszar wiata znanego pozosta ten sam zreszt,

co i w geografii staroytnej. Zmieniy si tylko nazwy,

jak Naperifa (Dniepr, zamiast Boristhenes) oraz przy-

by tajemniczy kraj Gog i Magog obok dawnych gór

Ryfejskich.

Kraje nadpontyjskie i naddunajskie stykay si z ce-

sarstwem wschodniem— ale jak dla zachodniej Europy
Sowianie, tak dla j^astwa bizantyjskiego Awarowie,

Bugarzy, Chazarowie tworzyli nieprzeniknion zason,
oddzielajc Europ od Azyi. Nie tylko wiedza geo-

graficzna si nie rozszerzya, ale owszem nowe nazwy
pomieszay si z dawnemi i wytworzj^ly liczne bMa-
muctwa geograficzne. Tak u Teofanesa (z koca VIII st.)

przez Sarmacy przepywa wielka rzeka od oceanu do

bot meockich (morza Azowskiego), któr nazywa Atal

*) z oiyginau w Bibliotece Narodowej paryskiej. Pr. Babe-
lon Ernest. Du commerce des Arabes dans le nord de rEiiro-

pe avaat les croisades. Pary. 1882, str. 10.

*) Lelewel J. Geographie du moyen age. Wrocaw 1852, t. I.

str. 9.

») Danubius fluvius. — Constantinopolum. — mesma (Mesia).

Ti-acia. — hunnorum gens. — Pannonia. — Dalmatia. — rantania

(Carantania albo Carantaria). — Histria.
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('ATaX). Jestto turkska nazwa dla oznaczenia rzeki,

która si póniej utrzymaa za Wog (Itil), chocia
bya imieniem pospolitem. Obole tego jednak Teofanes

kae wpada do morza Azowskiego z drugiej strony

innej rzece - waciwemu Donowi (Tanais ^). U póniej-

szych geografów stale si powtarza wiadomo o po-
czeniu za porednictwem rzek Tanais i Wogi morza
Azowskiego z Kaspijskiem.

Prawdziwy postp wiedzy geograficznej od czasów

Ptolomeusza rozpoczyna si dopiero z Arabami. Wcho-
nli oni zarówno dawn wiedz greck, jak i wnieli

do geografii swoje wasne pierwiastki. Doszli do ich

rk prócz Ptolomeusza take autorowie greccy, z któ-

rych on czerpa, dzi dla nas zatraceni, jak np. Marinus

z Tyru. Dziea ich tumaczone byy na jzyk arabski.

Za panowania kalifa Al-mamuna(813— 833) rozpoczy-

naj si te oryginalne studya Arabów nad geografi.

Powstaje pierwszy traktat geograficzny, t. zw. rasm al

arsi (z greckiego ópcafioc opis). Praca ta opiera si je-

szcze na Ptolomeuszu, ale przewraca ju cay jego sy-

stem. Lelewel uwaa j za tumaczenie z greckiego,

ale materya nowy, sucy do obalenia pogldów Pto-

lomeuszowych, by ju zasug Arabów 2).

Narówni z umiejtnoci matematyczno -astronomi-

czn postpowa rozwój wiedzy opisowej u Arabów.
Zoyy si na to nasamprzód podboje. Arabowie zbie-

rali wiadomoci geograficzne dla celów przyszych wy-

praw wojennych, a godno naczelnika poczty miaa
u nich dwojakie znaczenie: praktyczne zabezpieczenie

komunikacyj i polityczno-strategiczne — przygotowy-

wanie materyau do przyszych podbojów.

aden naród do X w. nie mia tak rozgazionych
stosunków handlowych, czy to ze wschodem, czy z za-

') Theopanis abatis agri chronographia. Patrologia de M i-

gne'a t. 108, str. 296.

*) Lelewel j. w., t. I, str. 15 nn.

1*
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chodem, jak Arabowie. Z Arabami te rozpoczyna si
nowy okres handlu wielko-wiatowego.

Arabowie schwycili w swoje rce ca wymian po-

midzy wschodem a zachodem. Pod tj^m wzgldem byli

oni spadkobiercami dawnych kupców syryjskich, za

czasów cesarstwa rzymskiego.

Okres Bizancyum — zwaszcza czasy Justyniana

(527—565) — byy apogeum handlu azyatycko-europej-

skiego. Dawne drogi na Buchar, Sogdyan, czyy
Chiny z Bizancyum; do Indyi szy drogi przez morze
Czerwone (porty królestwa Axum — Etyopyi i Je-

menu) lub na Eufrat i Tygrys przez zatok persk.

Byy to czasy rozkwitu staroytnej Hiry^). Oddzielali

Greków od waciwego wschodu Persowie. Std ta

ustawiczna rywalizacya midzy Bizancyum a pastwem
perskim Sasanidów. Walka toczy si o Armeni, po-

niewa tu si koczyy owe drogi ze wschodu.

W IV w. Armenia podzielona zostaa na dwie cz-
ci, z których jedna naleaa do Bizancyum, druga za
do pastwa perskiego. Ujcie rzeki Rionu (staroytnej

Fazis), dokd ju za czasów Pliniusza kierowa si
handel z Indyi, stanowio zawsze przedmiot sporu. O nie

to wybucha zacita wojna pomidzy Justynianem a Cho-

sroesem W. (531—579), najznakomitszym z wadców Ar-

menii. W rezultacie ów t. z w. kraj azów zosta si
przy Justynianie, ale okupiony rocznym trybutem 30

tys. aurejków *).

Wpyw zreszt handlowy i cywilizacyjny Bizancyum
siga zarówno na wschód, jak i na zachód. Z owych to

czasów datuje si pomieszanie w sztuce bizantyjskiej x^ier-

wiastków wschodnich i zachodnich, I tak dzisiaj stwier-

dzony jest bezporedni kontakt sztuki bizantyjskiej

') Diehl Ch. Justinien et la civilisation byzantine au VI sie-

cle. Pary 1901, str. 535 n.

*) Diehl, j. w., str. 209 n., 216 n.



Najstarsze drogi z Polski na Wschód. 5

Z persk i indyjsk, który wyraa si w pewnym kon-

wencyonalizmie, w motywach rolinnych i zwierzcych,

które stay si wspólnymi dla obydwóch gazi sztuki i).

Równoczenie rodzaj emalii cloiso7ine, jaki odnajdu-

jemy a w Chinach, jest pochodzenia bizantyjskiego"^).

Ten sam wpyw bizantyjski przenika i na zachód,

zwaszcza od strony Woch (przez Rawenn), od mo-

rza ródziemnego (porty Marsylii i Narbonne) i siga
daleko w gb Akwitanii a po Angouleme i Periguex.

Tutaj spotykamy styl bizantyjski w wityniach chrze-

cijaskich. Jedna z nich, jak Saint Front do Periguex, po-

wstaa na wzór kocioa w. Apostoów w Konstanty-

nopolu 2). I znów porednikami byli kupcy syryjscy,

którzy zachodzili a do Normandyi (Coutances). Euze-

biusz, biskup Parya, który otrzyma katedr dziki

podarunkom, skadanym dla Fredegondy, by wzboga-

conym kupcem z Syryi *).

Arabowie stali si nie tylko spadkobiercami mate-

ryalnej potgi Bizancyum na wschodzie, ale i ducho-

wej. Tak byo w zakresie wiedzy geograficynej, a to

samo i sztuki. Styl bizantyjski roznieli Arabowie da-

leko po wiecie, poczynajc od Hiszpanii na zachodzie,

a koczc na brzegach Gangesu i wyynie himalaj-

skiej na wschodzie ^).

Waciwie cywilizacya Arabów naley do grupy cy-

wilizacyi ródziemno morskich. Ale siedliskiem jej by
blizki wschód. W r. 668 pod ciosami ich pado pastwo
Sasanidów w bitwie pod Nehavend. Za panowania Moa-

1) Bayet. L'art byzantin, str. 103 n.

*) Peyre. Hist. gen. des beaux arts, str. 274.

^) Peyre, j. w., str. 235.

*) D'Auriac Eug. Recherches historiues sur le commerce

de la France dans les premiers temps de la monarchie. Amiens

1883, str. 22.

5) Mathews M. A. The story of architecture. — An outline

of the styles in all countries. New York 1896, str. 217, 237.
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widów Arabowie zdobywaj Balkh, poudniowe wrota

Transoxanii, póniej Beikend, bram poudniowo-zacho-
dni. Posuwaj si a po Fergan (dzisiejsz Kokand)
i przez przecz Tereku dociodz do wsciodniego Tur-

kiestanu, cliiskiej Tartaryi, a nawet pono za spraw
dzielnego naczelnika Chorassanu Kutaiby a doprowin-
cyi chiskiej Kansu i). Tu po raz pierwsz j'- Arabowie na l-
dzie zetknli si z Chiczykami. Zreszt Chiczycy znali

ju byli Zachód a po jezioro Aralskie i morze Kaspijskie.

róda chiskie nazywaj Arabów Ta -chi; mó-
wi o probie, któr tamte ludy zanosiy do cesarza

chiskiego Kao-tsung, aby im pospieszy na pomoc
i o nieuskutecznieniu jej z powodu oddalenia 2). Z tych

samyh czasów, t. j. za najsawniejszej djmastyi Tang
(618—907), róda chiskie mówi o próbach komuni-

kowania si z Fu-lu lub Fu-hii, to znaczy z Frankami.

Wzmianka ta odnosi si wprawdzie do czasów póniej-

szych, ale sama nazwa Franków jest bezwarunkowo
przyniesiona do Chin przez Arabów ^).

Te stosunki z dalekim wschodem od strony Azyi

rodkowej nie id w porównanie z handlem, jaki si
rozwin za porednictwem Arabów morzem midzy kra-

jami ródziemnymi a Indyami i Chinami. Gówny jego mo-
ment i^rzypada na panowanie kalifa Abd- al -Malika.

On pierwszy pooy fundament pod flot arabsk n
morzu ródziemnem. W r. 698 zbudowa doki okrtowe
niedaleko dawnej Kartaginy {»daar senaah«, po arab-

sku dom robót), które si sta)'' wzorem dla póniej-

szych zachodnio-europejskich*). Jemu te maj Arabo-

1) V a mb ery A. History of Bokhara from the earliest period

down to the preseut. Londyn 1873, str. 25, 31 — 2.

«) Remusat Abel. Melanges Asiatiues. Pary 1852, str. 252.

») Parker E- H. China, her history, diplomacy and commerce,

str. 27.

*) La Ronciere Ch. Charlemagne et la civilisation maritime

au IX siecle (Moyen-age 1897, t. I, str. 210.
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wie do zawdziczenia now stop pienin na miej-

sce dawnej, opartej na wzorach bizantj'^jskich.

Abd-al-Malik, przyj ratio czyli stosunek zota do sre-

bra 1 : 6, a wic taki, j aki obowizywana wschodzie, wbrew
przyjtemu dotychczas w cesarstwie rzymsldem i w Bizan-

cyum 1 : 12. Z tego powodu cay Z5'^sk z handlu wscho-

dniego spywa do Arabów, którzy przycigali do sie-

bie srebro drosze u nich, ni na zachodzie. O odpyw
zota, które byo u nich tasze, nie potrzebowali si
obawia, gdy ssiedzi zachodni nie mieli go za co

kupowa 1). Dziki temu system moneterny arabski roz-

szerzy si nawet w Indyach. Wedug kupca arabskie-

go Sulejmana (851.) w Bengalu gówn jednostk
pienin bya tahiria albo thaterya, moneta odpowia-

dajca 172 drachmy arabskiej -).

Arabowie nietylko rozszerzyli wpyw swój na In-

dye, ale z czasem przenieli go na wyspy Archipelagu,

jak Sumatr, Jaw, Borneo, gdzie koncentrowa si on
w Sarbara (dzisiejszem Palembangu na Sumatrze). Po-

midzy t miejscowoci a Chinami bya ywa wy-

miana donek. Arabowie usadowili si i na wybrzeu
chiskiem, mieli swoje kantory w Kantonie, Zaitunie

i Canfu^). Std za porednictwem Arabów bya komu-
nikacya midzy Chinami a wschodniem wybrzeem
Afryki. W ródach chiskich spotyka si opisy kra-

jów takich, jak Tsang-po (Zanzibar), Wu-ssuli albo

Mat-si-li czyli Masr (Egipt), Pi-pa-lo (Berberya). Ara-

bowie dowozili nawet niewolników negrów do Chin *).

Temu wpywowi Arabów ulegay take kraje pó-
nocno-wschodniej Europy, przyczem ognisko tego wpy-

1) Del Mar A. History of monetary system. Londyn 1895,

str. 175.

2) Del Mar, j. w., str. 7.

3) Parker, j. w., str. 32, 54.

*) Hirth Fr. Chinesiche Studien. Miinchen, Leipzig 1890, t. I,

str. 33 n.
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wu musiao lee tam, gdzie si styka ni sarmacki

z niem rodkowej Azyi — a wic w dzisiejszym Tur-

kiestanie.

Od zarania dziejów obszar na pónoc od rzeki Ja-

xartu w czci Oxusa by siedzib koczowników. Jak
daleko siga step, tak daleko rozprzestrzeniao si ich

panowanie— a wic zarówno w Azyi na wschodzie, jak

i na zachodzie w Europie, poprzez Wog, Don, Dniepr

i Dniestr a po Pannoni czyli dzisiejsze Wgry. Wy-
stpuj oni w rónych czasach pod przerónemi na-

zwami, a wic Hunnów, Awarów, Chazarów, Bugarów,
Pieczyngów, Poowców i Kumanów. Póniej na ich miej-

sce wystpuj Tatarzy i Mongoowie. Ale wszystko to

s plemiona turko-tatarskie, jak na to wskazuje ich

sposób ycia, organizacya, wreszcie jzyk. Tak nazwa
Hunnów (XoOvvoc, Xóvvoc, Ouwoi, Hunni lub Cliunni i madz.

k'un — std Kumanowie), nie jest nic innego, jak tu-

recki wyraz dla oznaczenia gromady wojska (ze sta-

ro, kogun wzgldnie kooum, koum). Bugar do dzi
dnia znaczy po turecku powstaczy, buntowniczy (ao-

rist od yerbum bulga-mak buntowa), podobnie jak ka-

bar (od kabar-mak buntowa), od którego odpad gar-

dowy dwik i zosta si Abar lub Awar.
Nazwa znów khazar i khazak pochodzi tak samo

od khaz krci, wóczy si (cechy nomadów), jak i kir-

giz od kir pole i giz kry. (Std czerkies nazwa
ogólna dla nomadów na Kaukazie). Inne odmiany tyche
nazw, jak naprzykad wgierskie, s równie wspólnemi

pojciami, ku'n (kuman), palócz, (poowice) i besonyo

(pieczyng), przez które przywyklimy oznacza róne
ludy tureckie, wystpujce w rónych czasach^).

Te ludy turaskie pr na poudnie od rzek Oxusa
i Jaxartu, gdzie panujcym by dotyczas ywio ira-

*)Vambery A. Der Ursprung der Magyaren. — Eine ethno-

logische Studie. Lipsk 1882, str. 63 n., 99.
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ski. O tern, wiadczy prócz monet nazwa Belkh albo

Balkh po turecki! miasto — stolica, która odpowiada
póniejszemu Kaan-Balikhi (Cambala albo Kambulu —
europejczyków) stolica (chana mongolskiego ^). Jednocze-

nie buddyzm, który zetkn si z Mongoami w In-

dyach za czasów Kaniszki, run na Tartary. Z jednej

strony sign do Chin, z drugiej do morza Kaspij-

skiego 2). Iraska nazwa kraju Demu-ket ustpia miej-

sca tureckiej Bokhara — mongolski wyraz dla ozna-

czenia buddyjskiego klasztoru^).

W 25oowie VI w. Turcy zaoyli pastwo w Bucharze

i Chiv/ie na gruzach dawnej monarchii baktryjskiej.

Przenikaj oni w gb pastwa bizantyjskiego, gdzie

wielu z nich osiada w Konstantynopolu. Cesarz Justynian

w walce z Chosroesem popiera ywio turecki nawi-
zujc z Buchar i Chiw stosunki dyjDlomatyczne. Bya
mowa o sprowadzaniu jedwabiu za porednictwem Tur-

ków wprost z Chin przez Kaukaz w celu uniknicia dawnej

drogi przez Armeni*). Od pisarzy bizantyjskich wie-

my, e kupcy Buchary i Sogdyany wiedli due kara-

wany poprzez pastwo Sasanidów do cesarstwa wscho-

dniego. Wczesne wiadectwo perskie Narshakti znów
mówi, e Beikend suy za punkt handlowy pomidzy
Chinami a zachodnim morzem. Yambery przypuszcza,

e mowa tu o morzu Kaspijskiem, chocia moe by
take i o Aralskiem ^).

Jako chiscy pisarze znaj te prowincye, które im

nieraz paciy trybut w VII i VIII st. Ksita miej-

scowi posyali do Chin dzieci swoje na wychowanie.

*) Yambery. History of Bokhara, str. 11.

2) Travels of Fah-hian and Suug-yun, buddhist pilgrims

from China to India (400 a. d. and 578 a. d.), translated by Samuel

Be al. Londyn 1869, str. XLV.
») Yambery. History of Bokhara, str. 14.

*) Diehl. Justinien, str. 538.

») Yambery. Hist. of Bokhara, str. 9.
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róda chiskie sawi bogactwo tyci prowincyi. jak

Ferganii, który syn z koni, Sogdy, gdzie miao by
wedug poda 300 wielldcli miast i 200 sió. Trybut
pacony by w wyrobaci z elaza, broni, wazaci kry-

sztaowyci oraz z agatu, jaj strusici i t. p.
i).

Lecz najwicej z bogactwa syna Bucliara, gdzie

kwito obok liandlu rolnictwo — uprawa baweny i je-

dwabiu, przemys — wyrób synnej na cay wiat ów-

czesny i ca Azy broni.

Arabowie po zdobyciu Buchary zastali tam ywy rucli

rolniczy, handlowy i przemysowy— a zdobycz ich w zo-

cie, drogich kamieniach i broni, roznamitnia ich fantazye

wojenne ^). Nawet nazwa kraju zmienia si na Mavera-un-

nahr, tumaczenie arabskie dawnej nazwy Transoxanii.

Poszczególne czci, jak Buchara, Beikend, Fergan,

miay kada swojego emira z ramienia kalifa, rezj^du-

jcego w Damaszku lub Bagdadzie — ale wchodziy
zarazem w skad jednej prowincyi arabskiej Chorasanu
ze stolic w ^Merwi, staroytnej Antiochia Margiana,

ywio iraski by wci jeszcze panujcym w Tran-

soxanii; nawet jzyk perski by jzykiem przewanej
czci ludnoci.

Z tego to pnia rodzimego wysza dynastya Sama-
nidów, która wprawdzie przyja islam i zaleaa od
kalifa, ale znów poczya w jedn cao wszystkie kraje

»od brzegów Oxusa a daleko na wschód«, jak mówi
dyplom inwestycyjny dla Nasra, zaoyciela tej dy-

nastyi od kalifa Mutamida. Za panowania nastpcy
jego Izmaila Samanidzi rozcigali swój wpyw na Merw,
Ispahan, Sziraz, Herat i Balkh. Buchara staa si ogni-

skiem ycia umysowego i handlowego wschodniej cz-
ci islamu »szlachetne i bogobojne miasto Buchara')—
nazwa, nadawana jej przez Mahometan.

>) Remusat. Melanges asiatiues I, str. 200, 227, 231.

2) Yambe ry. Hist. of Bokhara, str. 25.

3) Yambery, j. w., str. 67 n.
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Wogólnoci wpyw perski zaznacza si silnie w po-

cztkach panowania Arabów w Azyi, zwaszcza za Abas-

sydów i to zarówno w polityce, jak w poezyi, sztuce

i nauce.

Póniej wystpuje na pierwszy plan ywio turecki.

Ju w poowie IX w. gwardya przy kalifach skada
si z Turków. W kocu za X w. zapanowaa w Ira-

nie dynastya arabskiego pochodzenia rodem z Ghazna
w Afganistanie. Najwikszy przedstawiciel jej sutan

Mahmud (997—1030) dokona nowego podboju Indyi—
i rozszerzy granice swego pastwa od morza Kaspij-

skiego do Gangesu 1). On to otworzy znowu drog
dla dopywu kruszców szlachetnych z Indyi do pa-
stwa Arabów ^).

By on równoczenie protektorem sztuki i nauki.

Na jego to dworze miao si zbiera 400 poetów — dla

niego to Firdussi pisa swój poemat Szach-Nameh, w któ-

rej zamkn najstarsz history Iranu. Jemu te towa-

rzyszy w wyprawie do Indyi Abu Raihan Al- Beruni

(ur. ok. 971 r.) najwikszy geograf i podrónik arabski,

przyjaciel Avicenny, którego zasugi dla wiedzy arab-

skiej s równe zasugom Arystotelesa dla wiedzy gre-

ckiej 8). Al-Beruni pozna i opisa Indye, ale obok niego

do koce XI w. wystpuje cay szereg innych geogra-

fów i podróników arabskich, którzy nam zostawili

wiadomoci; dotyczce krajów przylegajcych do Azyi

przedniej i rodkowej, a take Europy wschodniej.

^) Wasiljew A. M. Wizantija i Araby... za wremia amorij-

skoj dinastii. Petersburg 1900, str. 4, 5, 9, 11.

') Del Mar A. History of the precious metals. New York,

str. 357.

3) Arbuthnot F. P. Arabie autliors. A manuel of arabian hi-

story and literatur. Londyn 1890, str, 50 n.



I.

Wiedza geograficzna Arabów.

Wiadomoci pisarzy arabskich z dawna zwróciy
uwag historyków Sowiaszczyzny, Jednym z pier-

wszycli, któremu si naley pod tym wzgldem zasuga,

by rosyjski uczony Fraehn, z pochodzenia Niemiec.

Wyda on wyjtki z wielkiego dziea Jakuta (Szehab-

ed-din Abu-Abd-ullah Jakut Ben Abdu-ulah) pt. Alfabet

krajów (Mo'addszem el-buldan) czyli sownik geo-

graficzny. Autor (ur. 1178—1180 roku, um. w Hale-

bie (Allepo) r. 1229) by podrónikiem i kupcem z za-

wodu — posiada przeto wasne wiadomoci, ale po-

sugiwa si take wczeniej szemi, midzy innymi co

do Rusów wiadectwem Ibn-Foszlana i) lub Ibn-Fod-

ana z pocztku X w. Pierwsza nazwa jest turecka,

druga — arabska 2).
,

Równoczenie i na zachodzie obudzio si zaintere-

sowanie do dzie podróniczych arabskich. W r. 1836

wyszo tumaczenie geografii Edrisi'ego na jzyk fran-

cuski^^. Szczegóowym jego rozbiorom zwaszcza co do

opisu Polski, zaj si Lelewel w III i IV tomie swo-

1) Ibn Foszlan's und anderer Araber Berichte iiber die

Russen alterer Zeit ed. C. M. Fraehn St. Petersburg 1823.

^) Yambery. Ursprung der Magyaren, str. 57.

») Edrisi. Geographie, traduite de Tarabe en francais par

Amedee Jaubert. Pary 1836.
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jej Geographie du moyen dge'^). Edrisi y w XII w.

(um. r. 1164); wiadomoci jego nowe, pomieszane ze

staremi, s bardzo trudne do odcj^frowania. Podobnie
jak Edrisi'ego ma charakter encyklopedyczny geografia

Abulfedy, przetumaczana na jzyk francuski r, 1848 2),

której fragmenty byy ju przedtem wydane przez

Wiistenfelda '). Nieocenion kopalni wiadomoci geo-

graficznycli zato okazao si dzieo liistoryka Ilasudiego

p. t.: »ki zote«, w ten sam sposób, co i dziea geo-

graficzne, na sposób encyklopedyczny napisane*).

Masudi (Abul Hasan Ali, ibn el Husein, ibn Ali, el

Masudi) y w Bagdadzie w pierwszej poowie X. w.

(um. 957) i zasuy sobie na miano Herodota arab-

skiego. Wiele podróowa nawet po wschodniej Euro-

pie — ale w wiadomociach swoich o tych stronach

nie zawsze jest oryginalnym. Z Masudiego korzystali

d'Ohson, Charmois i Lelewel dla wytumaczenia ró-

nych nazw topo- i etnograficznych sowiaskich.
Bezporednio do tych stron, t. j. do geografii Sowia-

szczyzny, najwicej przynosi dzieo Al-Bekriego, znane

z dawna ju z fragmentów, tumaczonych na jzyk
francuski (przez Defremery^).

1) Pr. Analyse des plusieurs sections des VI. et VII. climate

de la description d' Edrisi. La geographie du moyen age, t. III

i IV, str. 71—220.

2) d'Aboulfeda. Geographie, traduite par M. Reinaud. Paris,

1848.

s) Abul fedae. Tabule uaedam geographicae, ed. Wiistenfeld

Gottingen 1835.

*1E1 Macoudi. Historical encyklopaedie. — Meadows of gold

and mines of gems. Londyn 1891 r., bardzo niedbale jeden

tom wydany; przekad francuski w 8 tomach, staraniem Societe

Asiatiue przez C. Barbier de Meynard et Povet de Courteille,

p. t. Macoudi. Les prairies d'or (Collection d'ouvrages orien-

taux). Pary 1861.

^) Fragments des geographes et d'historiens arabes et per-

sans inedits, relatifs aux anciens peuples de Caucase et de la

Russie meridionale. (Journal Asiatiue 4-eme Serie, t. XIII).
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Ale o Sowianach wiadomoci z niego pora pier-

wszy zostay w3'-dane przez petersburskiego akademika
Kunika ^).

Al-Bekri (Abu 0'beid Abd- Allali Al-Bekri) pocho-

dzi z Andaluzyi i y w XI st. po Chr.; (urn. 1094—1095).

Uchodzi on za najwikszego geografa na zachodzie

wiata arabskiego, jak Al-Beruni na wsciodzie, Ale

poza kom23ilac3'' dzieo jego nie ma najmniejszego

znoczenia naukowego. Podaje on wiadomoci na wiar
róda przytoczonego lub cudzego wiadectwa. Tak
jest wanie caa wersya o Sowianach yda kupca Ibra-

hima ibn Jakuba. Sam Al-Bekri nie podróowa i nie

opuszcza nigdy granic Hiszi^anii.

Oprócz tych dwóch gównych pisarzy zosta wcignity
w zakres bada cay szereg pomniejszj'-eh, jak Mul<:a-

dezi, Ibn-al Fazih, którj'- pisa okoo 900 r. (obydwa
w edycyi geografów arabslvich de Goeje), Kazwini

w wydaniu Wiistenfelda, Chatiba Delebbi, autor dziea

p. t: »Zwierciado wiata« w edycyi Berezina ^). Ko-
czy si ten szereg geografów i historyków arabskich

ju z okresem ostatnim literatury arabskiej po upadku
Bagdadu (1258). Z tego to czasu datuje si dzieo po-

drónicze Ibn Batutah (urodzi si w Tangierze) z r.

1324. Podróe jego, jak i historyczne prace Ibn-Alathi-

ra (Ibn el Hasan Ali, ibn Mohammed, ibn Alathir) obej-

'

muj ju czasy najazdu Mongoów =*).

Te badania nad pisarzami arabskimi dzisiaj przy-

bray ju charakter cakiem naukowy. Z jednej strony

tumaczenie autorów arabskich zastpuj wydania ory-

ginalne ich dzie. Pod tym wzgldem klasyczne s edy-

1) Kunik A. A. i Rosen. Izwiestja Al-Bekri i drugich aw-

torow o Rusi i Sowianach. Zapiski Imp. Ak. Nauk. w Petersbur-

gu, t. 32.

*) Berezin. Biblioteka wostocznych istorików.

») Pr. Journai Asiatiue 4-eme, serie t. XIV.
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cye de Goeje. Z drugiej strony wiadomoci arabskie

poddaje si cisej krytyce zarówno co do ich pocho-

dzenia, jak i filiacyi róde. Chcc wic wcign do
zakresu naszych bada dane autorów arabskicli, trzeba

je koniecznie rozgatunkowa. Co do wiadomoci w szcze-

gólnoci o krajach pónocno-wschodnich wydzielaj si
dwie grupy pisarzy na wschodzie. Nale oni do tego

samego czasu (IX i X stulecia), ale maj odrbny cha-

rakter co do danych, jak i róde, z których czerpali.

Najstarsze dziea geograficzne pochodz z XI i X
wieku — ale zawieraj niewtpliwie wiadomoci z cza-

sów o wiele wczeniejszych. Z tych, które do nas

doszy na pierwszym miejscu trzeba postawi Ibn

Chordadbah (Abu'l Kasim Obeidallah ibn Abdallah).

Urodzony na pocztku 3-go wieku hedry y za cza-

sów Kalifa Motameda (870—890 r.). Zajmowa on go-

dno naczelnika poczt w Dibale (w Kuhistanie— sta-

roytnej Medyi), co jakemy mówili, wkadao na niego

obowizki nie tylko polityczne, ale take naukowo
informacyjne. Napisa »ksig dróg i pastw « {liber

viarum et regnorum^), do której, jak przypuszczaj,

czerpa wiadomoci z pastwowych archiwów.

Wiadomoci, podawane o pónocno-wschodniej Euro-

pie przez CJiordadbah, tworz jedn grup wspóln
bardzo wielu pisarzom arabskim.

Krytyka co do pochodzenia ich dzieli si na dwa
obozy. Jedni wywodz ici wprost od Chordadbah, jak

Harkawi w ocenie Edrisiego^). Drudzy widz ich ródo

*) Kitab Al-Masalik Wa'l Mamalik, wydane wraz z tumacze-

niem przez M. J. de Goeje. Bibliotheca geographorum arabicorum.

Lugdun 1889.

2) Harkawi A. J. Skazanja muzumaskich pisatieej o So-
wianach i ruskich (z poowinj' VII do koca X w.) Petersburg

1870, str. 44 n.
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W zaginionem dziele Sallama, zwanego Al-Terdman
(dragoman), które si stao wspólnem dla wielu pisa-

rzy póniejszych, jak Ibn Chordadbah, Edrisi i Ka-

z wini ^). Salam opisa w nim kraje, dokd jeszcze islam nie

dotar. Wedug informacyi pisarzów póniejszych otrzy-

ma on misy od Kalifa okoo r. 870 wyszuka cian
zbudowan przez Iskandera (Aleksandra W.) na gra-

nicy Gog i Magog. Ta nowa pozycya geograficzna do-

td nie znana, pojawia si, jak Lelewel utrzymuje,

okoo r. 700. Wtrcono j do apokryfu historyi Ale-

ksandra W., przypisywanej Kallistenesowi. Ów Pseudo-

Callistenes móg powsta dopiero ku kocowi IV st.

Otrzyma on póniej liczne wersye zalenie od tiuma-

czenia na róne jzj-ki: aciski, arabski i hebrajski,

jak i w oryginale greckim. Rónie te umieszczano

owe kraje Goga i Magoga: w okolicach morza Kaspij-

skiego i dalej na zachód*). Salam odby podró wa-
nie w pierwszym kierunku. Przeszed Armeni, Geor-

gi, Kaukaz, kraj Chazarów, Wog i morzem Kaspij-

skim wróci z powrotem na Buchar, Chorazan do

Persyi ^).

Kraje Gog i Magog zostay odsunite dalej jeszcze

w gb pónocy — ale oczom Arabów odsonio si
zlewisko morza Kaspijskiego. Wynikaoby std, e cho-

cia Ibn Chordadbah umar w 912*) r., dane jednak'

o krajach pónocno-wschodnich europejskich jego s
od tej daty o jaki jeden wiek wczeniejsze. Dlatego

te stawiamy jego na pierwszem miejscu co do wia-

domoci geografów arabskich o tych stronach.

Drugi z tej samej grupy podróników jest Ibn Al-

I

1) L. Marcel. Coup d'oeil sur la litterature geografiue ara-

be au moyen-age. Pary 1882, str. 6.

») Lelewel. Geogr. du moyen-age — epilogue, str. 27 n.

») L. Marcel, j. w., str. 7.

*) Pr. Arbuthnot. Arabie authors, str. 50 n.
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Istakri (Szech abu Istah el Farsi, el Istakri). Urodzony

w Persja w m. Istakar (w staroytnem Persepolis),

skd otrzyma sw nazw. Dzieo jego p. t. : »Ksiga
krajów« {liber climatiim), powstao w poowie X st,

i przetumaczone zostao na jzyk niemiecki przez Mordt-

manna ^). Al Istakri sam wiele podróowa na wscho-

dzie i to, co mówi o krajach, jakChusistanie, Iraku, Di-

lem, Mavara-un-nahrze,piszez wasnej autopsyi 2). Okoo
r. 945 lub 950 dzieo Al-Istachri byo ju ukoczone
Powierzy on je innemu podrónikowi arabskiemu Ibn-

Haukalowi, aby je sprawdzi i wypróbowa.
Ibn Haukal (Ibn Kassem Mohammed ibn Haukal),

równie znakomity geograf arabski, podróowa przez

lat 28 z Ibn Chordadbah i Kodam w rce. Pozna
zarówno Chiny, Indye, jak Mezopotami i kraje Mag-

hrebu (pónocn Afryk). W opisie jednak swoim opie-

ra si przewanie na Al-Istakri. Pisa okoo r. 977— 8.

Ouseley wyda w r. 1800 przekad Al-Istakri, przypi-

sujc go Ibn Haukalowi^). Dopiero dzi posiadamy ory-

ginalne wydanie Ibn Haukala w redakcyi de Goeje.

Drug grup geografów arabskich stanowi Ibn

Rusta, Guardezi i wieo odkryty przez Tumanskiego

anonim perski.

Ibn Rusta (Abu ali Achmed ben Omar Ibn Dasta)

jest nieznanjT- bliej ani co do swej osoby, ani co do

swego pochodzenia. Dat ycia da si okreli na pod-

stawie jego dziea na czas pierwszego dziesitka lat

X st. yt przypuszczalnie w Chwarezmie (dzisiejszej

Chiwie) albo Chorasanie (w Persyi). Fragmenty jego

1) Das Buch der Landem, przekad A. D. Mordtmanna z przed-

mow C. Rittera. (Akademie v. Hamburg, Schriften, t. I. r. 1845).

2) Lelewel, j. w., t. I, str. 40.

s) The oriental geography, translated by sir William Ouseley,

Londyn 1800.

A. Szelgowski. 2
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dziea, dotyczce krajów pónocno-wschodniej Europy,

wyda Cliwolson w przecadzie na jzyl^: rosyjsii ^). Z auto-

rów arabsli;ici prawie niliomu nie byo znane, prócz Al-Be-

lvri'ego, który, j ali przypuszcz a Ciwolson, z niego czerpa^).

wieo odkryty anonim perski, pocliodzi z czasów

bardzo blizkicli Ibn Istakri (951) i Ibn Haukalowi (943—

973'). Z tymi dwoma da si stwierdzi bardzo atwo
pokrewiestwo trzeciego pisarza arabskiego Guarda-

zi'ego. Przynajmniej ten ostatni ma cae ustpy iden-

tyczne z Ibu Rust, o czem nieraz niej wspomniemy.

Guardezi (Abn Said Abd al Hay ben ad Dailiak ben

Maimud), pisa za panowania gliaznewidskiego sutana,

Abd-ar-Reszyda (1050— 1052). Tytu jego dziea »Ozdo-

ba wiadomoci« ^). Maruart wyprowadza Guardezi'ego,

Ibn-Rust i Al-Bekriego od nieznanego autora dziea

geograficznego, które powstao przed przyjciem przez

Bugarów islamu (922). Domyla si nawet, e autorem

tego dziea by Abu Abdallah Muhammed ben Ahmad
al Gaihani, wezyr Samanidów (913—914), Zbiera on ma-

teryay do nieukoczonego dziea p. t: »Ksiga dróg

i królestw «
&). W kadym razie wiadomoci tych trzech

róde s o wiele wczeniejsze, anieli data ich powsta-

nia, i j. wiek X i sigaj IX, a moe nawet pierwszej

poowy VIII wieku ^).

*) Ibn Dasta. Izwiestja o chazarach, bortasach, bogarach,

madjarach, sowianach i russach. Petersburg 1869.

=•) j. w., str. 2.

») Tumanskij. A. G. Nowo odkrytyj persidskij gieograf

X st. i izwiestja jewo o sowianach i ruskich. (Zapiski wostocznago

otdielenja imp. rusk. archeoog. obszczestwa, t. X; zesz. I—IV,

r. 1897).

*) W. Barthold. Otczet o pojezdkie w sredniuju Aziu z na-

ucznoj celju 1893—9. (Mem. de l'ac. des sciences de St. Petersburg

VIII serie, t. I, nr. 4, r. 1897).

') Pr. Lelewel, j. w., t. I, str. 33, przepis 69.

^) Maruart J. Osteurapaische und westasiatisclie Streifziige

(9 u. 10 Ihdt.), str. 471.
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To nam mówi o caej doniosoci tych róde. Uzu-
peniaj one wiadomoci o Sowianaci, jakie mamy
z zaciodu, ale wicej, gdy mówi nam o oddziaywa-
niu najwczeniejszem na te kraje dwóci ognisk cywi-

lizacyi wsciodniej i zaciodniej, które krzyowao si
na ziemiach Sowian



II.

Obszar nadkaspijski.

Wpyw cywilizacyi Arabów na ludy pónocno-
wschodniej Europy wyrazi si przedewszystkiem w na-

wi ;\niu stosunków handlowych. Mavera-un-nahr by
punktem wyjcia dla wypraw kupieckich zarówno na
wschód, jak i na zachód.

Którdy kieroway si te drogi? Najkrótsza z nich

na v,schód czya si z morzem Kaspijskiem.

Ibn Istakri powiada, e morze to nie jest znane

kademu. Naokoo trudno go byo zbada, poniewa
mao rzek wpada do niego, lecz pomimo to byo ono

ywo uczszczane przez statki kupieckie, które kryy
po nim od miasta do miasta-). Ze wschodu dochodzio

si do przez pustynie Chwaresmu. Tutaj na pou-
dniowo-wschodniem wybrzeu morza kaspijskiego lea
port Abeskun w kraju Gorgan (Dordan).

Ten Abeskun wszyscy geografowie arabscy uwaaj*
za punkt wyjcia dróg morskich ze wschodu na za-

chód. Na przeciwlegym brzegu morza lea Bab-el

Abwab (dzisiejszy Derbent w Daghistanie), miasto tak

przezwane po arabsku z powodu synnej ciany, któr
Chosroes mia zbudowa midzy górami Kaukazu a wy-

brzeem morza, aby powstrzyma najazdy koczow-

ników. Inna droga z Abeskun kierowaa si na pónoc
morza Kaspijskiego czyli do ujcia Wogi. Drugi punkt

wyjcia dróg na poudniowem wybrzeu by to El-

») Wedug wydania Ouseley'a Ibn Haukala, str. 183.
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Hum, port miasta Amol, pooony od niego o godzin
drogi. Std udawano si do Baku, krainy nafty ^).

Z poudnia przylegaa do morza Kaspijsl<;iego dua
prowincya Tabaristan, synna z wyrobów jedwabnyci
(zwaszcza Amol), chocia jedwab tutaj nie rós, lecz do-

woono go z Gorgan. Jak Buchara bya centrum pa-
stwa Samanidow, tak Tabaristan by siedzib Baui-

dów, wywodzcych si od Bauii, rzekomego potomka
Sasanidów perskich, póniej za przeszed do Ghazne-
widów 2). Std równie szed handel na zachód i nie

tylko drog morsk, ale i ldow.
Kierunek tej ostatniej prowadzi wzdu wybrzea po-

udniowego morza Kaspijskiego. Dzi jeszcze przetrway
na caej przestrzeni od Astrabadu do Barferusz w pro-

wincyi Mazanderanu lady drogi, zbudowanej z kamie-

nia z licznemi karawanserejami przez Szacha Abbasa
(okoo r. 1031). Od portu Enzeli (w prowincyi Ghilan)

na poudniowo-zachodniem wybrzeu droga ta skrcaa
w poprzek wybrzea i biega na m. Tabris wprost do
Trebizondy. Tutaj nad brzegami morza Czarnego od-

byway si owe synne targi, na które zbiegali si ku-

pcy muzumascy, rumscy czyli grecy, ormiascy i inni,

nie liczc tych, co przybywali z kraju Kechk, t. j. Czer-

kiesów '). Tak wic w tem miejscu kraniec wiata wscho-

dniego styka si z zachodnim — o ile przeze rozu-

mie naley cesarstwo bizantyjskie.

Na przeciwlegem wybrzeu morza Kaspijskiego,

Arabowie stykali si z Chazarami. Bya to organizacya

pastwowa, zoona z plemion turkskich, w czci ju
osiadych — w czci za koczowników, jak ghuzów,
pieczyngów, kamskich bugarów i madziarów, którzy

tworzyli razem lun feduray. Jedn ze szczególnych

1) Ma su di, t. I, str. 25.

2) Melgunof G. Das siidliche Ufer des kaspischen Meeres
oder die Nordprovinzen Persiens. Lipsk 1868, str. 98 n.

s) Masudi, t. II, str. 2. Por. Edrisi str. 393.
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waciwoci instytucyi turaskich, stanowic ich system

rzdów, byo wspóistnienie wadcy i opiekuna. Pierwszy

nosi tytu króla (ciakan)— drugi jego pomocnika wicce-

króla iszeluh es^e (dosownie po turecku oznacza towa-

rzysza lub przyjaciela). Taka sama dwoisto wadzy
istniaa u Awarów (chakan i Tudun), u madziarów (chakan

i kende), oraz u Bugarów (chakan i Bolias Tarchan ^).

W ogólnoci Chazarowie sprawiaj wraenie ple-

mienia na przejciu od ycia koczowniczego do osia-

dego. Tak trudni si upraw roli, ale nie znaj in-

nych mieszka, jak namioty, tylko paac królewski jest

z cegy. Nikomu zreszt nie wolno budowa si z po-

dobnego materyau^). Stolica kraju Atel, w dolnym
biegu rzeki tej samej nazwy pooona, skadaa si
z dwóch czci po obydwóch stronach rzeki — zacho-

dniej wikszej i wschodniej mniejszej — obydwie byy
obwarowane z wejciem przez 4 bramy. Wewntrz znaj-

doway si targi, kpiele, meczety 3). Ibn Istakri tak j
opisywa: »Miasto nie ma przedmie, tylko j)ola

uprawne i grunty, które si rozcigaj blizko na 20

parasangów. Rolnictwo praktykuje si w duych roz-

miarach. Mieszkacy aduj na odzie produkty

i wioz je do miasta. Gówny ich pokarm stanowi
ryby i ry. Miód i wosk przywo z brzegów >Rus«.
Dodaje jeszcze: — »gównemi osobistociami w Atel s

»

kupcy i muzumanie*, o jzyku Chazarów za mówi,

e jest podobny do tureckiego, ale nie zrozumiay dla

innych *).

Pastwo to wyroso waciwie na porednictwie

w handlu pomidzy wschodem i zachodem. Póniejszy
pisarz perski (Nasir-eddin-Tusi) mówi: »co kupcy przy-

1) Yambery. Ursprung der Magyaren, str. 81, S3

^) Ibn-Istakri, str. 183.

') Al-Bekri u Defremery. str. 468 n.

*) Wyd. Ouseley'a, str. 186.

I
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wo od Chazarów, nie jest ich wasne, lecz dostaj to

oni od innych, jak wen, niewolników, miód, wiece
i t. p. Natomiast Chazarowie otrzymuj ubiór z Gorgan,

Tabaristanu, Armenii, Azerbejdanu i Rumu« ^). Isto-

tnie u arabskich pisarzy jedyny interes, który przedsta-

wia kraj Chazarów, stanowi handel. Nawet morze Ka-

spijskie nazywali oni niekiedy morzem Chazarskiem.

Std te wszystkie drogi od wybrzey tego morza zmie-

rzay do stolicy pastwa Atel. Najwaniejsza z nich

bya z Bab-el-Abwab do Semendru (4 dni drogi) i z Se-

mendru (dzi. Tarkhan) do Atel (8 dni 2). Doda naley, e
i porty zachodnie na wybrzeu morza Kaspijskiego po
mierci Chosroesa wpady ju w rce Chazarów ^).

Gówn artery handlow tego kraju bya Woga (Itil).

Masudi w ten sposób opisuje t rzek: » Wielkie statki

chodz po niej z artykuami handlu i rozmaitymi to-

warami z Chwaresmu. Inne z kraju Burtas przywo
czarne futra lisie, które s najdrosze i najcenniejsze.

S take czerwone, biae, które mog wspózawodni-
czy z fenek (?) i czarno-biae {caiiis cruGigera), najpole-

dniejszy gatunek, t. zw. lisy beduiskie. Czarne lisy

znajduj si tylko w tych stronach i przylegych. Kró-

lowie barbarzyscy znaj przepych, ubierajc si w te

futra i noszc czapki i ubiór z niego. Czarny gatunek

dochodzi do wysokiej ceny. Wywo go stamtd do

kraju Bab-al-Abwab, Berdhaa i czci Chorasanu, a nie-

kiedy przywo do kraju Kirgizów (?), póniej do kraju

Franków i Hiszpanów, i przywo te futra czarne i czer-

wone do Maghrebu. Take przypuszcza si, e pochodz
one z kraju Hiszpanów i przylegych krajów Franków
i Sowian «

^).

1) Melgunoff, j. w. str. 299.

^) E d r i s i , t. II, str. 400 n. Istakri, ed. Mordtmanna,
str. 106.

s) Masudi, t. II, str. 3.

*) Masudi u Jacoba. Welche Handelsartikel bezogen die
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Pomijajc szczegóy etnograficzne, zwrómy uwag
tylko na dane geograficzno-handlowe. ów kraj Burtas

(Bartas, Fordas), ley taksamo nad rzek Wog, tylko

w gór rzeki. Podug Guardezi: »caa miejscowo mi-
dzy ich posiadociami a Chazarami jest równina (step).

Po drodze spotyka si miejsca zaludnione, gdzie s
róda, drzewa i wody pynce. Niektórzy jad od Bar-

tasów do Chazarów Itylem wod, inni ldem« ^).

Istakri, mierzc odlego z Chwaresmu do Atel,

liczy stamtd do najbliszej granicy Bartas 20 dni drogi.

Oprócz wiadomoci Masudiego o futrach lisich, które

stamtd przywo, mamy jeszcze inne o nich wiade-
ctwo. Tak Guardezi opisuje ich or, jak dzidy, topór

i uk; nie znaj pancerzy i kolczug; koni nie maj
wszyscy, prócz bogatych; stroj si w kolczyki, ubie-

raj w szuby. Owoców nie znaj; wino wyrabiaj
z miodu; nosz czapki, wywinite na ksztat turbanów.

Tych Burtasów identyfikuje si zazwyczaj z Mordw,
plemieniem fiskiem, znanem do dzi dnia (Mordens u
Jornandes, MopSta u Konstantego Porfirogenity, Mordwa
u Nestora).

Smirnow znalaz jednak wzmianki o Bortas w ró-
dach rosyjskich XVI i XVII w., jako o osobnem plemie-

niu. Uwaa ich dla cech, podawanych przez pisarzy

arabskich, raczej za plemi turkskie, jak fiskie, sie-

dzce niegdy na lewym brzegu Wogi, skd przesie-

dlili si póniej naprawy'-'). Osiedlenie Bortas wypa-
daoby mniej wicej na lewy brzeg Wogi w dzisiej-

szej gubernii symbirskiej. Ów to kraj Bortasów tworzy
przejcie midzy Chazarami a Bugarami.

Araber des Mittelalters aus den nordisch baltischen Landem?
Wyd. II. Berlin 1893, str. 23 u.

>) Guardezi u Bartholda, str. 121.

*) Smirnow A. W. Mordwa. Istoriko-geograficzeskij oczerk.

Kaza 1895, str. 54.
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Ziemia Bugar, mówi Ibn Rusta, przylega do ziemi

Burtasów. Mieszkaj Bugarzy nad brzegiem rzeki,

która wpada do morza Cliazarskiego i nazywa si Itil.

Kraj ici stanowi okolice lesiste i botniste, gdzie oni
yji). Wedug Istakri z Atel do Bugarów poprzez

pustyni blizko miesic drogi, a wod w gór prawie

2 miesice, w dó tylko 20 dni. Dodaje jeszcze, e od

Bugarów do najbliszej granicy Rumów przeszo 10

stacyi^), a od Bugarów do Kuthaba prawie 20 stacyi^^.

Ze wiadectwa Ibn Fodlana u Jakuta dowiadujemy si,

e tutaj dochodzili Rusowie. »Widziaem Rusów, pisze,

jak przychodzili ze swymi towarami i rozkadali si nad

rzek ItiH)«. Ci Rusowie, podug Ibn-el-Wardy, jestto

plemi w ssiedztwie Bugar, pomidzy nimi a Saklab.

Jeden turkski jednak lud oddzieli ich od siebie

i usadowi si midzy Chazarami a Rumem. Nazywaj
si Behnakija (Pieczyngowie), i chocia dawno tam

osiedh, nie maj wcale domów, a wic s koczowni-

kami^). Potwierdzeniem tej wiadomoci Arabów jest

ródo wczeniejsze Jornandesa z VI w. Wtedy siedzieli

Bugarowie na wielkich przestrzeniach stepowych mo-

rza Czarnego a po pówysep Cherzonez tracki i byli

jeszcze zupenymi koczownikami. Zmieniali swe sie-

dziby zalenie od pory roku — zim dochodzc do

morza, latem pdzc swe stada w gb kraju. Stamtd
to, jak pisze Jornandes, chciwy kupiec przywozi boga-

ctwa Azyi ^).

Ale cz ich oddzielia si i pod wodz Ispericha

(Asparuch), syna legendowego ksicia Kurta (Kuorat

') Guardezi u Bartholda, str. 22.

3) Stacya mirhale — odlego jednego dnia drogi od noclegu

do noclegu.
') Istakri u Mordtmauna, str. 108.

*) Ibn-Fodlan u Frahna, str. 5.

*) Frahn, j. w., str. 44.

«) Jornandes w Mon. Pol. t. I, roz. 5.
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lub Krovat) osiedlia si w Mezyi (w poowie VII st. i).

By moe, i wtedy ju wywarli napór na nici Pie-

czyngowie, plemi pokrewne Chazarom, i odepchnli

resztki ich od morza Czarnego w gb kraju. Historj^a

tych Bugarów t. z w. kamskich albo u pisarzy gre-

ckich czarnych
{-i

[laupT] 'Bo\}Xya,pia. -) naley do historyi

krajów nadwoaskicli. Tutaj niedaleko ujcia Kamy
do Wogi, leaa stolica ich kraju, miasto Bugar, któ-

rego ruiny jeszcze dzi dadz si odszuka we wsi

Uspienskaja (stacya Spasski Zato 3).

Ci Bugarowie ucywilizowali si w czci — stali

si narodem rolniczym. róda arabskie, jak Guardezi,

Ibn Rusta, mówi o nich jako o narodzie rolniczym,

który uprawia wszelkiego rodzaju zboe, pszenic, j-
czmie, proso i t, p. Zorganizowani s w pastwo —
pac podatki swemu ksiciu chakanowi w wierzchow-

cach — cigaj co od kupców. Ale nadewszystko s
narodem kupieckim i prowadz duy handel.

Gówne ich bogactwo, wedug Ibn Rusty i Guardezie-

go, stanowi futra sobole, gronostaje i wiewiórcze. Przy-

bywaj do nich statki handlowe muzumaskie i od

kadego z nich bior dziesicin w towarach. Wasnej
monety nie maj, a uywaj zamiast nich skór kunich,

wartoci kada wedug Ibn Rusty 2^/2, wedug Guar-

deziego 2 dyrrhem. Chciwi s natomiast na monet,
która przychodzi z krajów muzumaskich. Te dyrr-

hemy ami i uywaj w kawakach. Wymieniaj je

na towary Rusów i Sowian, bowiem ci ostatni nie

sprzedaj inaczej towarów, jak za pienidz bity*). Po-

') lirecek Const. Jos. Geschichte der Bulgaren. Praga 1875,

str. 128 n.

') Por. Porf irogenita De thematibus roz. 12 wyd. Bonn.

') Labbe Paul. Sur les grandes routes de Russie entre TOural
et la Volga. Pary 1905, str. 58 n.

*) Ibn Rusta u Chwolsona, str. 24 n. Guardezi u Bartolda

str. 121.
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niewa ci pisarze arabscy, wspominajc o Bugarach,
przeciwstawiaj ich ludom muzumaskim, przeto Mar-

uart susznie przypuszcza, e wiadomoci ich odnosz
si do czasów przed przyjciem przez Bugarów islamu

(922/3 r.).

Mamy wic w Bugarach kamslcich i nadwoaskich
ostatni naród, doli:d wpyw arabski siga bezpore-

dnio — objawi si nawet w przyjciu religii. Dalej co

byo na zachód, na pónoc, nazywa si u Arabów Ru-

si lub Sowianami. Ale nie mniej wanem jest, e na
tych kracach wschodniej Europy stykay si ju ludy

tamtejsze z Rumem czyli Grecy.
Zadanie wic nasze sprowadza si do tego, eby

okreli, jakie stanowisko pomidzy tymi krajami wscho-

du a zachodu zajmowali Sowianie.



III.

„Itinerarium" Rabinitów.

Na zachodzie kupcy arabscy nie dochodzili dalej

z karawanami, jak do Bugar czyli rodkowej Wogi i).

Ale w handlu z chrzecijanami zastpowali ich ydzi.
ydzi po rozprószeniu si zaaklimatyzowali si cz-

ciowo w Persyi. Tutaj kwitnie ich wiedza i literatura

t. z w. rabinicka. Maj oni swoj akademi w Pombadita,

do której posyaj dzieci ze wszystkich stron wiata
midzy innymi take z Hiszpanii. Z powodu zwizków
swoich z poddanymi Omajadów hiszpaskich podlegaj
przeladowaniu ze strony Abassydów perskich. Wyp-
dzeni z Babilonu, przenosz si do Maghrebu i Hiszpa-

nii (kraju Andaluz). Jeden z tych wygnaców Rabbi
Moseh i syn jego Hannouch Henoch, zakadaj now
akademi w Kordowie (okoo r. 948^).

Skutkiem przeladowa czciowo w Persyi, czciow
w Byzancyum za czasów Romana, brata Porfirogenity,

chroni si do Chazarów gdzie nawracaj nawet ich wa-
dc na judaizm. Ale masa ludnoci chazarskiej nie bya
ydowsk, owszem ydzi stanowili w niej mniejszo.

Pisarze arabscy wspominaj o sdziach w stolicy Atel:

po dv/óch dla chrzecijan, muzumanów i ydów, a po

jednym dla Rusów i innych pogan »).

1) S tli we Fr. Dia Handelsziige der Araber unter den Abasi-

den durch Afrika, Asien und Osteuropa, Berlin 1836, str. 273.

*) DeppingG.Les juifs dans lemogenage. Pary 1834, str. 65 n.

«) Masudi t. II, str. 11. Por. u Defremery, str. 48.
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Pomimo nienawici, jak wzbudzali, i czstych prze-

ladowa tak ze strony chrzecijan, jak i muzuhnanów,
stali si oni porednikami w handlu, midzy jednymi

a drugimi.

Ilekro jest mowa o poselstwie ze wschodu do
krajów chrzecijaskich zawsze speniaj je ydzi. Tak
byo za Karola W,, do którego w r. 802 przysany by nie-

jaki Izaak z podarunkami od króla perskiego Aarona
(Haruna al Raszyda^). Podobnie widzimy take w mi-

syi dyplomatycznej od zachodnich Kalifów do ces. Ot-

tona I Ibrahima^ syna Jakóba, któremu A-Bekri za-

wdzicza swoje wiadomoci o zachodnich Sowianach.
Wogóle, jeeli mamy wierzy autorom arabskim, to

w X i XI w. Arabowie posiadali dokadne wiadomo-
ci o krajach na zachodzie. Tak Kazwini podaje opis

miast, jak Fuldy, Utrechtu, Paderbornu, Moguncyi, Rou-

en'u — oraz wyspy Irlandyi ^).

Te wiadomoci czerpali gównie od kupców ydow-
skich. Jako tych ostatnich spotyka si wówczas wszdzie
na zachodzie. Wedug kroniki mnicha z St. Gallu ydzi
we Francyi byli gównymi dostarczycielami tkanin

wschodnich. Lugdun bj'^ ich gównym targowiskiem,

a zapeniali sob take miasta nadmorskie, jak Mont-

pellier, gdzie si zbierali kupcy ze wschodu i zachodu—
z Francyi, Anglii, Woch i Hiszpanii «).

Bardzo wczesne ródo arabskie, bo sigajce pier-

wszej poowy VIII-go w., podaje nam marszrut kup-

ców ydowskich z Persyi, czyli t. zw. Rabinitów. Kupcy
ci mówili po arabsku, persku, rumsku, czyli grecku,

oraz wadali jzykami Franków, Hiszpanów i Sowian.

Ibn Chordadbah mówi o nich, e podróuj z za-

chodu na wschód morzem i ldem. Marszruta ich mor-

1) Einhard pod r. 802. Mon. Germ. t. I. Annales.

') Jacob G. Ein arabischer Berichterstatter aus dem 10 oder
11 Jhdt. Berlin 1890, str. 10 n.

') Beugnot Ar. Lesjuifsd'Occident. Pary 1824, t. II, str. 49, 65.
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ska zaczyna si w kraju Firanda (Franków), gdzie

siadaj na okrty. Stamtd morzem zachodniem kieruj

si do Al-Farama, tutaj aduj swe towary na grzbiety

wielbdów i przewo je do portu Kolzam w odlego-

ci 25 parasangów. Z Kolzam przejazd morzem do Al-

dar (Hedar), portu Medyny, i Dodda (Didda), portu

Mekki, a dalej kieruj si morzem do Indyi lub Chin.

Zamiast Farama egluga moga si koczy take
w Antj^^ochii. Stamtd w 3 dniach drogi ldem do wy-

brzey Eufratu, a dalej do Bagdadu, skd rzeka Tygrys

prowadzia do krajów Oman, Sindu, Hindu i Chin i).

Gówn zatem artery handlow w Europie byo
morze ródziemne. Ale prócz niego byy jeszcze dwie

drogi ldowe. Jedna poudniowa. Z Hiszpanii i Francyi

kupcy udaj si do Maroku i Tangeru, a stamtd wzdu
wybrzea Afryki do Egiptu, kieruj si na Al-Raml,
zwiedzaj Damaszek, Kuf, Bagdad, Basor, przeje-

daj Ahwar, Faris (Persy), Kirman, Sind i Hind
i docieraj do Chin, Obok tej drogi poudniowej jest je-

szcze inna pónocna. Obchodzi ona nas najbardziej dla-

tego, e z Francyi czy z Hiszpanii biegnie poza Rumem
i przebywajc kraje Sowian, dochodzi do Chamlyd,
czyli Atel, stolicy Chazarów.

Pierwszorzdne znaczenie tej drogi obok tamtych

dróg ju dlatego nie moe podlega wtpliwoci, e
przez morze Gorgan (t. j. Chazarów czyli Kaspijskie),

zda ona do Balkh, a stamtd przez Transoxani kie-

ruje si na Urt Toglorghor^) do Chin 3),

O tem, e kraje Sowian wchodziy w skad wielko-

wiatowej komunikacyi midzy wschodem a zachodem,

mówi nam i artykuy handlu, którym trudnili si kupcy

') Ibu Chordadbah, str. 114 n.

') Taghazghaz we wschodniej czci kotliny Tarymu. R i c h th o-

fen F. China. Berlin 1877, t. I, str. 559, 563, 564.

») Ibu Chordadbah, str. 116.
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Rabinici. W liczbie ich spotykamy wymienione, jako

towary zachodu, ennuchów, niewolnice, chopców, futra

bobrów, soboli oraz materye jedwabne i tkane zo-

tem, i miecze. Z wyjtkiem ostatnich dwóch (mieczy

frankskich, brokateli greckiej) wszystkie inne dostar-

czaa wschodnia Europa. W tej liczbie eunuchj^ cho-

pcy i niewolnice byy napewno specyalnoci Sowia-
szczyzny. Któregokolwiek wemiemy autora arabskiego,

kady mówi z nich o niewolnikach sowiaskich, któ-

rych dostarczali ydzi na wschodzie. Pod tym wzgldem
posiadamy zreszt klasyczne wiadectwo wspówyzna-
wcy samych kupców, pochodzce ju z czasów póniej-

szych. Pisze Benjamin z Tudeli (1160—1173) o kraju

Czechów, zwanym Praga: »Jestto pocztek ziemi Scla-

vonia. ydzi, którzy tam mieszkaj, nazywaj go kra-

jem Kanaan, poniewa mieszkacy jego sprzedaj swe
syny i córki wszystkim narodom, jak równie mie-

szkacy »Rusia«i).

Drugiem takiem samym wiadectwem o komunikowa-
niu si zachodu ze wschodem przez kraje Sowian za

porednictwem kupców ydowskich, jest koresponden-

cya chakana chazarskiego Józefa z rabim Chasdajem
ibn Szeprut, ministrem na dworze kalifa kordubia-
skiego Abd-er-Rahmana III ^). Pisa ów Chasdaj do cha-

kana, e chcia posa do listy na Konstantynopol,

ale posaniec wróci niebawem odprawiony do domu
ze sowami: »droga midzy nami (t, j. Bizancyum) a nimi

(t. j. Chazarami) nie jest bezpieczn i narody, rozdzie-

lajce nas s w wojnie, a morze tak burzliwe, i tylko

w pewnych czasach przeby je mona«. Ju chcia Chas-

daj przesa owe listy do Chazarów na Armeni, kiedy

i) Benjamin z Tudeli u Jacoba G. Welche Handelsartikel be-

zogen die Araber des Mittelartes aus den nordisch baltischen

Landern, II wyd. Berlin 1891, str. 12.

») Listy wymienione przedrukowane s w Mon. Pol. t. I, str. 64.
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dowiedzia si o innym sposobie komunikacyi. Bawili

wówczas na dworze Kalifa posowie »od króla Geba-
limów, którzy s Al-Sekalab«, a z nimi dwaj ydzie
mar Saul i mar Józef. Owiadczyli oni Chazdajowi:

»daj nam twoje listy. Oddamy je królowi Gebalimów,

on przez szacunek dla ciebie odele list twój do izrae-

litów, mieszkajcych w kraju Hangryn, a ci posza go
do Rum, a stamtd do Bugarów, a dojdzie list twój

wedug twej woli na miejsce podane<^ ^).

Wiadomo ta jest przynajmniej o cay wiek póniej-

sza (ok. 959), anieli dane Ibn Chordadbah, Na ten okres

czasu midzy IXaXst. przypada wystpienie Wgrów
(Hangryn) z za Karpat (ok. 889). Chakan Józef wymie-
nia »13 narodów potnych i bitnych, mieszkajcycli na
wybrzeach morza konstantynopolskiego«, które zagra-

dzaj drog midzy krajem Chazarów a Sowian. » Stam-

td zwraca si granica ku pónocy a do wielkiej rzeki

Jaik^); ludzie yj tam w osadach bez murów, wóczc
si po caym stepie a do granicy Hangryn. Liczni s,
jak piasek w morzu; wszyscy pac mi da, a rozle-

go ich kraju jest na 4 miesice drogi« 3).

Ale prócz tych s jeszcze inni ssiedzi Chazarów
od zachodu, mianowicie »Rusowie, którzy przybywaj
na okrtach i przeprawiaj si na wschód «. Chakan
i jednym i drugim, t. j. zarówno od strony ldu, jak i mo-

rza, nie dopuszcza przeprawia si na wschód, gdy
inaczej spustoszyliby cay kraj Izmaela (t. j. Muzu-
manów) a do Bagdadu.

Z porównania tych wiadomoci ze wspóczesnem
ródem Konstantego Porfirogenity wida, e narody
nad morzem konstantynopolskiem s to Pieczyngo-

wie, a miejsce, gdzie Chazarowie zagradzaj im i Ru-

1) Mon. Pol. t. I, str. 65.

') Nazwa rzeki w ogólnoci w narzeczach tureckich.

») Mon. Pol. t. I, str. 76, 77.
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som udawa si dalej na wschód, jestto Sarkel albo

Biaa Wiea, twierdza, zbudowana w r. 834 przez in-

ynierów greckich dla Chazarów ^). Porfirogenita tak

opisuje drog do Sowian i Chazarów: »Z Tessaloniki

do rzeki Dunaj, gdzie ley twierdza Belgradu, powstaa
niedaleko dawnego Syrmium, jest odlego omiu dni

drogi... i tutaj ssiaduj Wgrzy, (xoOpxot), którzy roz-

szerzaj si za Dunajem a do kraju Morawii {dc xi]v

T^Yj Mopa^ac yfjy). Z tamtej strony Dunaju, poczynajc
od Distras^), znajduje si Pieczyngia (naxCt,vaxta), która

panuje i rozszerza si a po twierdz Chazarów Sar-

kel ^)„. W rodku tej ziemi znajduje si duo rzek z tych

dwie s bardzo wielkie, Dniestr i Dniepr... W górnej

czci Dniepru mieszkaj Rusowie, którzy stamtd wy-
pywaj, czynic na Rum najazdy. Pieczyngia za pa-

nuje nad ca t ziemi Rusów i nad Bosforem a po
Sarat, Burathai i 30°« *). Porfirogenita podaje odlegoci
od ujcia Dunaju do ujcia Dniestru, Dniepru i Cher-

sonezu. Z tego wida, e drog t robili przewanie
wod. Tutaj na Chersonezie byy miasta greckie, które

prowadziy handel z Pieczyngami i Chazarami^).

Co do ziemi Moraw, to u Konstantyna Porfiroge-

nity nazywa si ona take Wielk Morawi, krajem
wiatopeka

(f;
[Aeya/lrj Mopa^a, fj-cot, t?} X^P°' '^°'^ Scp£v5o7cXóxou)

i wymieniona jest w liczbie ziem ssiadujcych z Tur-

kami czyli Wgrami od poudnia — na pónoc od nich

*) Okrelaj pooenie jej na lewym brzegu Donu w miej-

scu, gdzie si najbardziej zblia Don do Wogi. Tutaj znaleziono

na wsi Cymlanskaja wykopaliska murów epoki bizantyjskiej.

Kruszewski, j. w., t. I, str. 160.

^) Theodoropolis nad Dunajem.
3) Konst. Porfirogenita, De thematibus, roz. 42, ed. Bonn,

str. 177.

^) j. w., str. 179.

5) Neumann Carl. La situation mondiale de Tempire byzan-

tin avant les croisades, str. 37.

A. Szelgowski. 3
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wymienia on Pieczyngów, a z zachodu kraj Franków ^).

Od strony za gór mieszkaj w ssiedztwie Turków
Chrobaci.

Ta Chrobacya Porfirogenity stanowi jedn z naj-

ciemniejszych i najbardziej zawiych kwestyi archeolo-

gii sowiaskiej. Pisze Porfirogenita o Chrobatach, któ-

rzy zamieszkuj Dalmacy, i pochodz Od niechrzczo-

nych Chorwatów czyli inaczej zwanych biaymi 2). Na
innj^m miejscu t Chrobacy Bia zowie inaczej Wiel-

k (yj [iz-fdATi xp(D^ax{a3). Sama nazwa Chrobatów ozna-

cza podug niego tych, co maj duo ziemi (oixy^v7toX-

Xryv ya)pav xax£xovx£c). Przypuciwszy, e samo tómacze-

nie jest niewaciwem — a urobionem tylko z wyrazu
ywpa (ziemia), w stopniu najwyszem*) uderza jednak

sam podzia Chrobatów na biaych i inn kategory—
trzeba si domyla czarnych!

Jestto przeciwiestwo zapoyczone przez Sowian
u ludów wschodnich, którzy rozróniaj si na bia-

ych wolnych i czarnych podbitych. Podzia ten spotyka

si u Wgrów, Bugarów a mona przyj go take
i u Sowian.

Nazw Chrobatów Szafarzyk wywodzi od chrb

(góra), dzi jeszcze w Galicyi wschodniej nazwa dla Kar-

pat (Chor by). Nazwa ta poród Sowian jest nadzwy-
czaj rozpowszechniona zarówno w imionach osób, jak

ijludów. Spotykasinainslirypcyachtanaidzkichllilllw.

po Chr. (NopóaO-oc albo Xopoua oc^). Pogodin zebra li-

M Konst. Porfirogenita, ed. Bonn, roz. 13 str. 81.

*) 6ti o£ Xpit)paTot, of sJc Ta \a.X\s.oi.xioi,c vi)v xato'.xo'jvt£; \i.ipr] dni twy

(Pa7XTiox(i)v Xpa)pax(!)v xal Ttov oLauptow i7iovo{iaCo{iv(ov •A.a.zdfoyToi.i, ed. Bonn,

8tr. 147.

') Konst. Porfirogenita, j. w., str. 151.

*) Grot Konst. Izwiestja Konstantina Bagrianorodnego o Ser-

bach i Chorwatach. Petersburg 1883, str. 75.

*) Pogodin A. L. Sbornik statiej po archeologii i etnografii,

St. Petersburg 1902 r. str. 163.
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czne nazwy miejscowoci w caej Sowiaiiszczynie, wy-

wodzce swój pocztek od pierwiastu Chorwat zarówno
nad górnym Murem, jak i nad Solaw, u Poabian, jak

i u gdaskich Kaszubów ^).

W Czechach spotyka si nazw plemienn Chrobatów
za panowania Bolesawa 1^). W geografii swej Alfred

W. wspomina Chorwatów (Horiti, Horigti) dwukrotnie.

Opisuje on naprzód Morawy, na zachód od nich Tu-

ryngów, Czechów i cz Bawaryi, na poudnie z prze-

ciwnej strony Karynty (land Carendre) ku górom
Alpom, na wschód kraj Wisy (Wisleland), na póno-
cnym wschodzie Daleminczan i na wschód od nich Chor-

watów — a wyej Serbów. Jeszcze raz wspomnieni s
Chorwaci, gdy na pónoc od nich ley tajemniczy kraj

Amazonek, a jeszcze dalej na pónoc od tego kraju

Sarmacya a po góry Rj'^fejskie3).

O Chorwatach, plemieniu Sowian na wschodzie, obok
Chorwatów zachodnich jest wiadomo u Nestora kilka-

krotnie. Tak w wyprawie Olega na Carogród uczestnicz

podug niego w liczbie innych ludów take Chrobaci.

Istnienie Chorwatów wschodnich przez historyków

rosyjskich jest prawie ogólnie przyjte, chocia nazwa
ich w czasach historycznych ginie. Umieszczaj ich w s-
siedztwie Ugliczów i Tywerców, którzy razem na po-

udniu zajmowali te przestrzenie, które si zowi je-

szcze u Nestora Wielk Scyty.

Wyprowadzaniu Sowian poudniowych, illirskich

Serbów i Chorwatów, od pónocnych poabskich Ser-

bów i czeskich Chorwatów stoj na przeszkodzie wzgl-
dy dyalektologiczne. W VII w., kiedy Sowianie pora

*) Pogodin A. L. Iz istorii sowiaskich pieredwienii. —
St. Petersburg, 1901, str. 88.

^) Por. i>Chrouati et altera Chrowati« w nadaniu Ottona I.

dla biskupstwa pragskiego. Mon. pol., t. I, str. 147.

') King Alfred the Great. A description of Europ; wyd.

J. Bosworth, Londyn 1855, str. 5.

3'
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pierwszy przybyli do Dalmacyi rozdzia Sowian na
dwa narzecza — iDoudniowo- wscliodnie i zaciodnie

by ju dokonany, jalv to wykaza zreszt Dobrow-

sky 1).

Co innego jest jednak sama nazwa| Wielkiej Chro-

bacyi tudzie pastwa chrobackiego. Porfirogenita od-

rónia je od pastwa wielko-morskiego. Chrobacya
wedug niego ma wasnego ksicia, chocia podlega

cesarzowi Ottonowi. Po upadku pastwa wiatopeka,
niedobitki Morawian schroniy si do Bugarów, Tur-

ków i Chrobatów oraz innych krajów-).

Pooenie tego pastwa jest tak okrelone: ley ono
poza Turkami i ssiaduje z Francy oraz Saksoni. Przez

dugi czas umieszczano t Chrobacy za Karpatami,

a to ze wzgldu na miejscowo wymienion Bagiba-

rej (sKecO-ey Bayipapsac), poza któr bya pooona. Wy-
raz ten rónie tumaczono: Babia Góra (wydawca dziea

Porfirogenity), prowincya Wag (Bielowski^). Kwestya
ta zdaje si by rozstrzygnit przez Szafarzyka, Ra-

ckiego, przyczem Bagibareja okazuje si by niczem

innem, jak zepsutem Baioaria, Bagoaria (u Luidpranda)

czyli Bawary ^). Zato szczegó o morzu Ciemnem {Iixo-

zeivri), od którego jest odlega o 30 dni drogi, wskazuje

raczej na morze Batyckie, jak Czarne, przynajmniej to

ostatnie pod t nazw nigdy w ródach greckich nie

wystpuje ^).

Czy w istocie i które pastwo sowiaskie ukrywa
si pod nazw Wielkiej Chrobacyi — odpowied na te

pytania dotychczas jest nierozstrzygnit. Pocakowitem

*) Grot. Izwiestja Konstantina Bagrianorodnago, str. 72.

') Konst. Porfirogenita ed. Bonn roz. 30, str. 143, roz.

41, str. 175.

») »Provincia, cui Wag nomen est< , w przywileju Ottona I u Ko-

smasa, przedruk w Mon. pol., t. I., str. 23.

*) Grot. Izwiestja Konstantina, str. 63.

») Konst. Porf. roz. 31, str. 152.
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odrzucaniu tego pastwa, dzi znów powraca ta sama hy-

poteza, lecz ju w innej formie — ju nie odnosi si jej do
Sowian zakarpackich (lska, Maopolski), lecz do pa-
stwa czeskiego. Westberg utrzymuje, e pojcie Wielka

Chrobacya odpowiada dzisiejszym Czechom, Morawom
i ziemi Sowaków, a wyraenie Porfirogenity o wasnym
ich ksiciu (t6v cScov oic-zo-^zoi) odnosi si do Bolesawa I ^).

Maruart znów uwaa Wielk Chrobacy za identy-

czn z pastwem wielko-morawskiem 2). Zreszt i on sto-

suje to pojcie Chrobacyi w cilej szem znaczeniu do
Czech, wczajc do nich lsk i Maopolsk. Przytem
tytu ksicia Chrobacyi u Bolesawa I miaby znacze-

nie takie samo, jak póniejszy tytu króla pruskiego

u elektorów brandenburskich 3). Zreszt dowody na
to s do dzi dnia nie wystarczajce, czy z geogra-

fii Alfreda W. o Horiti, czy z listu Chasdaja do cha-

kana Józefa. W tym ostatnim nazwa plemienia Sowian
Gebalimów wywodziaby si od wyrazu gebel (góra)—
tak samo jak nazwa Chrobatów od chorba.

Wchodzi tuta] w gr kwesty a, jak daleko rozcigao
si panowanie Czech na wschodzie. Wedug przywileju

Ottona dla katedry pragskiej, granica dyecezyi na
wschodzie rozcigay si do rzeki Bugu i Styru z Kra-

kowem i prowincy Wag*). Otó wiadectwo kupca
Ibrahima ibn Jakuba, stanowczo stwierdza to, i Kra-

ków w poowie X w. by w rkach czeskich. Nazywa

O Westberg Fr. Ibrahim ibn Jakub's Reisebericht iiber das

Slavenland (965 r.) 1903, str. 97, 99.

^) Maruart. Die osteuropaische und westasiatische Streif-

ziige, str. 110.

') Maruart, j. w., str. 134.

*) ... Inde ad orientem hos fiuvios habet terminos: Bug scili-

cet et Ztir cum Cracova civitate provinciaue, cui Wag nomen est,

cum omnibus regionibus ad praedictam urbem pertinentibus, quae

Cracova est. Mon. pol., t. I, str. 147.
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on Buj saw a (Bolesawa I) królem Fragi i Krakwa ^).

Ale i sam dokument z r. 1086, zacicie broniony przez

nauk czesk a zaprzeczany ze strony nauki polskiej,

posiada czci autentyczne zdaniem najsurowszej nawet

krytyki polskiej. Potkaski przyjmuje twierdzenie, i Bug
i Styr byy granic polityczn pastwa pierwszych

dwóch Bolesawów Okrutnego i Pobonego. Co a do

prowincyi Wag, to widzi w niej kraje nad Oraw, Spi
i Liptów^).

Tym sposobem dochodzimy do zawizków organizacyi

pastwowych Wielkich Moraw, Czech i Polski. W ja-

kim zwizku one pozostaway ze sob — czy Polska

podniosa si po upadku pastwa welko-morawskiego,

czy naodwrót Kraków dosta si w spadku Czechom,

jako czstka tego pastwa, to pytanie nas nie obcho-

dzi. Dla nas wanem jest stwierdzi, i te organizacye

pastwowe zaleay od kierunku drogi, która biega

z zachodu na wschód od Franków, Sasów, Bawarów
do Rumu czyli Grecyi. Wpyw zreszt tych stosunków

na Sowian czeskich i morawskich, siga a po górn
Wis i Odr. Za tem przemawia naleenie Krakowa
do pastwa pierwszych dwóch Bolesawów — prawdo-

podobna wersya o zaoeniu Wrocawia przez Wraty-

sawa czeskiego wedug legendy o w. Wacawie. Ja-

ko do jest przypomnie, dokd dotara religia chrze->

cijaska z Bizancyum poród Sowian. Jako najdalszy

punkt propagandy, wymieniony jest ksi Wilan, do

którego wedug legendy zwraca si Metody z da-
niem nawrócenia si ^).

Wpyw ten zreszt Bizancyum na Sowian zachodnich

idzie przez Bugarów, którzy pierwsi przyjli chrzeci-

*) Kunik i Rosen. Izwiestja, j. w., str. 46.

») Potkaski Karol. Przywilej z r. 1086. K\v. hist. 1903»

t. XVII, str. 23, 25.

») Mon pol., t. I, str. 107.
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jastwo (862) i wzrasta wanie z chwil najwikszego
wzrostu Bugaryi za Symeona (893—927), którego pa-
stwo sigao az po rzek Cis. Z tego powodu So-
wiaszczyzna zaciodnia wyprzedzia wschodni czyli

Ru. Jakkolwiek to si nam dzisiaj moe wydawa
dziwnem, wpyw Bizancyum by w zaraniu ery chrze-

cijaskiej silniejszym na Czechów, Morawian i Wilan,
anieli na Rusów. Zaleao to przedewszystkiem od
kierunków dróg, któremi ten wpyw si rozszerza^).

Drog t na zachodzie bya rzeka Dunaj — i do
niej odnosz si zarówno stosunki handlowe, jak i za-

wizki j)ierwszych fundacyj pastwowych Sowian.
T wic drog ldow, biegnc poza Rumem przez

kraje Sowian, mia na myli Ibn Chordadbah, opisu-

jc owe itineraryum rabinitów, j te podawali póniejsi

kupcy ydowscy, jako rodek porozumienia si mi-
dzy Andaluzem a krajem Chazarów.

O tych stronach Arabowie mieli ju mtne wyobra-

enie. Mówic o wielkich rzekach, wpadajcych do morza
Czarnego, Masudi wymienia drug po Tanais (Donie),

któr nazywa »Rita i Baawa« — imi, które nosi take
u Sowian«, a dalej tak j opisuje: »zajmuje ona wi-
cej jak 5 mil wszerz i pynie na przestrzeni wielu dni

drogi poza Rumem. Nad brzegami tej rzeki mieszkaj
Benedacy (Pieczyngowie) i Morawa, narody sowia-
skie. Te same brzegi byy zamieszkae przez Bugarów,
kiedy przyjli chrzecijastwo« 2). Pomimo baamuctw
i przekrca,nie trudno si domyle w tym ustpie imion

dwóch rzek pyncych jooza Rumem przez kraje So-
wian — na co wskazuj same narody osiedlone nad

Rit (moe przekrcone Dina, nazwa Dunaju po arab-

») Pr. Potkaski Karol. Konstantyn i Metodyusz. Kraków
1905, str. 1?3.

') Masudi w tum. Harkawiego, Skazania, str. 140.
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sku) i Baaw (moe Butawa—Cisa ^), jak Pieczyngów,

Bugarów i Sowian. Jako wiadomo jest, e wpywy
arabskie w IX w, jeszcze dociodziy nad Dunaj do
Bugarów, a papie Mikoaj w licie (866 r.) kae pali
ksigi kacerskie, które dochodz do nich od Saracenów^).

Obok tej drogi dunajskiej, znana bya na wscho-

dzie jeszcze inna — przez kraje Sowian— droga Ru-
sów.

1) Harkawi domyla si w tern Morawy str. 145. U Edrisie-

go nazw Butawy Lelewel wywodzi od aciskiej nazwy Cisy— Ti-

biscus. La geographie t. III, IV, str. 147.

') Jireczek. Gesch. der Bulgaren, str. 134.



IV.

Droga kupców ruskich.

Ze wszystkich ludów pónocno-wschodniej Europy
aden tak dalece nie rozwin handlu ze wschodem,
jak Rusowie. Wida to ju std, e Ibn Chordadbah
obok drogi z zachodu na wschód kupców ydowskich
rabinitów wymienia take drug marszrut kupców
ruskich.

»Rusowie«, pisze, »którzy nale do ludów sowia-
skich, udaj si z krajów bardziej odlegych Saklaba

(t. ]. Sowian) do morza Rumskiego (t. j. Grecyi) i sprze-

daj tam skóry bobrów, czarnych lisów, jak równie
miecze. Wadca Rumu pobiera od nich dziesicin z to-

warów*. Dalej za Ibn al Fakyh podaje takie itinera-

rium kupców ruskich: Z Rum, »wracajc morzem jad
do Samakusz (Samakars), miasta ydowskiego; stam-

td z powrotem do kraju Sowian'<. »Albo te, powiada,

pyn wzdu Tanais (Donu), rzeki Sowian, i przecho-

dz przez Chamlid (inaczej Atel), stolic Chazarów,

gdzie wadca ich pobiera z nich dziesicin. Stamtd
pyn morzem Gorgan (t. j. Kaspijskiem) i kieruj si,

gdzie zamierzaj. Morze to ma 500 parasangów w prze-

ciciu. Niekiedj^ przewo swe towary na grzbietach

wielbdów z miasta Gorgan do Bagdadu«. Ibn el Fa-

kyh dodaje, e miasto Ray jest gównym punktem ich

handlu. Tutaj eunuchy sowiascy su dla nich za tu-
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maczy. Utrzymuj, e s chrzecijanie i stosownie do

tego pac pogowne ^).

Mamy wic tutaj to samo dobrze nam znane itine-

rarium kupców arabskich ze wschodu, tylko, e za-

miast od Atel w gór rzeki do Bugar idzie w odwro-

tnym kierunku rzek Tanais do morza Azowskiego

i morza Nitesz czyli Czarnego.

To morze znane zreszt byo u Arabów pod nazw
morza Rusów w pierwszym rzdzie, chocia take by
moe nazwa ta stosowaa si i do morza Azowskiego.

Masudi pisze: »rzeka Chazarów w górnej czci swego

biegu wpada przez jedno rami do morza Nitas, które

mona nazwa morzem Rusów, poniewa oni jedni

pywaj po nim i oni zamieszkuj jedne jego stron«.

Na innem znów miejscu to morze Czarne Masudi na-

zywa morzem Bugarów, Rusów, Bednak (t. j. Pie-

czyngów) i Bedgurd (t. j. Baszkirów), którzy mie-

szkaj nad jego brzegami 2).

Wersya o ramieniu rzeki Itil (t. j. Wogi), wpadajcem
do Majotis — a tem samem o poczeniu morza Azow-

skiego z Kaspijskiem bya nadzwyczaj zakorzeniona

u Arabów, a przesza do nich zapewne jeszcze od Gre-

ków. Masudi powtarza j, chocia sam sysza zaprze-

czenie jej od kupców, którzy przejechali kraj Chaza-

rów, jakote od tych, coprzebjdi morze Nitas i Majotis,^

udajc si do Rusów i do Bugarów. »Sam, mówi:

»odbywaem podró z Abeskun (morzem Kaspijskim)

i dopytywaem si nieustannie o to kupców, co wia-

tej szych, i wacicieli okrtów. Wszyscy powiadaj, e
niemoliwem jest, aby dotd (t. j. do Tabaristanu) przy-

by inaczej, jak po morzu Chazarów i drog, któr
wybray statki ruskie ^).

') Ibn Chordadbah ed. de Goeje, str. 115.

») Masudi, j. w., t. I, str. 15, 73.

s) Masudi, j. w., t. I, str. 273 n.
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Ale wers5'a ta znów staje si zupenie zrozumia, jeeli

za rami Wogi, wpadajce do morza Azowskiego, przyj-

miemy rzek Don w jej dolnym biegu. Jak morze
Azowskie, tak samo ta rzeka nosi nieraz nazw rzeki

Rus^). Samo si przez si rozumie, e wtedy za po-
czenie midzy Donem aWogbdziesuy wok w miej-

scu ich najwikszego zblienia si, gdzie le wie Du-

bówka nad Wog a Kaczalinska stanica nad Donem.
Odlego iDomidzy tymi dwoma punktami wynosi

wszystkiego 100 wiorst 2). Dzi w tym miejscu idzie

kana od CarjGjna midzy Donem a Wog.
Od Atel pynli kupcy ruscy zarówno wdó rzeki

do kraju Gorgan, jak i w gór do Bugarów. Pod tym
wzgldem s ciekawe wiadomoci u Arabów, które

umieszczay kraj Bugar i stolic ich nad morzem Ma-

jotis.

Pomidzy niemi a Chvv'arezmem i Chorasanem, kr-
yy nieustannie karawany kupieckie '). O tem handlu

Rusów z Bugarami wspomina Ibn Fodlan (ok. 921/2

roku), piszc, e » widzia Rusów, jak przychodzili ze

swymi towarami i rozkadali si nad rzek Itil« Mówi
o tem, jak zaczepiali statki swe na kotwicy i wysia-

dali na brzeg, budujc tam due domy z drzewa. Tu-

taj te odbywali swoje targi *).

Kto byli ci Rusowie, o tem trudno szuka zgodnej

wiadomoci u pisarzy arabskich. Ibn Chordadbah, któ-

rego wiadomoci pochodz z pierwszej poowy IX w. ^)

zowie ich ludem sowiaskim.
U Katiba Delebiego jest ustp, w którym Rusów

wymienia w liczbie 9 pokole turkskich, ale sam za-

przecza temu, aeby Rusowie pochodzili od Turków.

*) Anonim perski u Tumanskiego, str. 185, 137.

') H ar kaw i. Skazanja, str. 153.

') Masudi u Maruarta, str. 149.

*) Ibn Fodlan ii Frahna, str. 57.

5) Maruart, Streifziige j. w., str. 203.
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Ibn el Wardy mówi: »Eusowie jestto plemi w ssie-

dztwie Bugar, pomidzy nimi a Saklab« ^).

W kadym razie w opisie ludów pónocno-wscho-
dnich u autorów arabskich Rusowie i Sowianie zaj-

muj osobne miejsce.

O tern, gdzie mieszkaj ci Rusowie, jest najzgodniej-

sza wiadomo u wszystkich pisarzy arabskich, pocho-

dzca z jednego i tego samego róda— niestety w for-

mie bardzo zagadkowej.

W sowniku geograficznym Jakuta czytamy: »Ru-
sowie take R s pisani, s ludem, których kraj grani-

czy z krajem Sowian i Turków«... a dalej przytacza

za Mukaddesim: ^mieszkaj oni na wyspie Wabia,,
któr opywa morze, i która im suy za twierdz prze-

ciwko tym, którzy im chc co zabra. Liczb ich po-

daj na 100 tys. Nie maj oni ani roli, ani stad. So-
wianie czyni najazdy na nich i zabieraj im boga-

ctwa « -).

U Ibn Rusty ustp ten brzmi podobnie: »Co si ty-

czy Rusi, to znajduje si ona na wyspie otoczonej je-

ziorem. Obwód tej wyspy, na której oni mieszkaj,

równa si trzem dniom drogi. Pokryta jest lasami

i botami, niezdrowa i wilgotna do tego stopnia, e do-

sy stpn nog na ziemi, a zatrzsie si r powodu
przesj^conego nadmiern wilgoci gruntu« ^). I tutaj jest'

nazwa owej wyspy Wabiah, tylko wydawca tumaczy

j, uwaajc ten wyraz za przj^^miotnik, po arabsku

dosownie »wyspa niezdrowa*. Chwolson przj^puszcza,

e std posza wersya o nazwie tej wyspy u innych

pisarzy*). U Guardeziego ustp ten jest podobny
z dodatkiem, e na tej wyspie mieszka 100 tys. ludzi ^).

1) Zebrane u Frahna, str. 44, 46.

=) Frahn, j. w., str. 3 n.

3) Ibn Rusta u Chwolsona, str. 34.

*) Chwolson, j. w., str. 147.

5) Guardezi u Bartholda, str. 123.
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Tutaj dla wyjanienia tej kwestyi naley przytoczy
sowa Masudiego, które brzmi tak: »Rusowie ska-

daj si z licznych plemion, które tworz rozmaite od-

cienia. Midzy innymi jest plemi, które si zowie Lud-
hana która prowadzi handel z krajami Andalus (Hi-

szpanii), Rumem (Rzymem), Konstantynopolem i Cha-

zarami«. Tutaj mówi równie o wyprawie Rusów na
Tabaristan i o poczeniu za porednictwem rkawa
Wogi morza Czarnego z Kaspijskiem^).

Narodem, który w IX i X st. czyni najazdy na Ta-

baristan z jednej strony, a z drugiej dociera do Woch
i Andaluzyi byli Normanowie, Jako Maruart tak tu-

maczy sam nazw Ludhan, wywodzc j od aci-
skiego Lordomani, Lormanes, Leodomani (po arabsku

al ordomaniun), skd przesza do Masudiego ^). O tern

zreszt, e ssiedzi z za morza przychodzili do krajów
w gbi dzisiejszej Rosyi. mówi Nestor, który ici na-

zywa Weregami: „HMaxy ;i,aHB Bapjiaii, npnxo;i,Kiu,e na^ sa

Mopii Ha ^iO/],ii, n Ha CjoB'feHax', h na Mepiax'L, n na Becex',

Ha KpHBHHex'; a Kosape HMaxy na IIojiaHex', n na CisBe-

p'fex'B n Ha BiiTnqex'B, HMaxy no 6'feei'fe h B^feBepni];^ oti. /i,iMa'*^ ^).

Ale w jakim zwizku s ci Waregowie z Rusi
i czy Ru a Sowianie to jedno? Dochodzimy do jdra
sporu midzy normanistami a slawistami co do pocztku
Rusi.

Wiadomoci te o Waregach dochodziy i do Arabów.
Znakomity geograf X w. Al-Beruni nazywa morze pó-
nocne Wareskiem. Wiadomo jego brzmi tak: »Morze
Waseng (lub W^areng), idzie od pónocnego morza
wiata w kierunku poudniowym. Ma znaczn dugo
i szeroko, Waseng (Wareng) jestto lud nad niem mie-

*) Ma su di, t. II, str. 15. Nazwa Ludhana przeczytana mylnie,

jako Litwini w wyd. angielskim Masudiego, t. I, str. 416.

2) Maruart. Streifziige, str. 342 i n. passim.

3) Nestor, roz. 14.
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S/:kajcy« '). To morze wiata Al-Beruniego jestto, jak

mówi sam na innem miejscu, morze, które omywa
z zachodu wybrzea krajów od Tanda (Tangiem) do

Andaluz (Hiszpanii). Dosowne tumaczenie nazwy
tego morza wiata jest morze okrne. Staroytni

Grecy zwali go okeanos. Na jego przestwory nikt nie

\vay si wypywa — jedynie opywa si go wzdu
wybrzey. Od tycli lvrajów rozciga si ono ku pó-
nocy naprzeciw kraju Sowian (Saldab), a oddziela si
od niego na pónoc od Saklab due rami i rozszerza

a w blizkoci maliometaskich Bugar. Nazywa si
morzem Warang (lub Warangów). Jestto lud, który mie-

szka na jego wybrzeach. Dalej std zwraca si ku za-

chodowi (moe wschodowi); pomidzy jego brzegami

a najodleglejszynii kracami Turków znajduj si tylko

nieznane dzikie i bezludne kraje i góry 2). U póniej-

szych pisarzy, jak Szerifa Dordanego (ok. 1409), komen-

tatora znakomitego astronoma Nasir-ed-dina (um. 1274),

morze to rozciga si ju a do kraju Sin (t. j. Chin^^.

Niektórzy geografowie nazywaj to morze tak samo
jak i Czarne, morzem Nitesz. O stosunku wzajemnym
obydwu tych mórz byy równie same mtne wiado-

moci. U Dimeszkiego (z pocztku XIV w.) znajduje

si wersya, e morze Neitas, inaczej Czarne lub Rusów%

czy si z morzem Warengów i Sawów; inni za
utrzymuj, dodaje, e pomidzy temi morzami nie ma
poczenia, i e rozciga si midzy niemi » wielki kraj«,

tak zwiali Arabowie ca przestrze Europy od Anda-

luz a po Maverannahr i stepy kipczackie^).

Istnieje wielka trudno wyprowadzenia naukowego
tej nazwy Wareng, (rus. Warjag, ac. Gualan, Guara-

*) Frahn, j. w., str. 178.

») Ustp z Al-Beruniego za Jakutem (um. 1229). Fraehn, str.

182 n.

») Frahn, j. w., str. 186.

*) Frahn, j. w. str. 193.
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niw XI w.; bizantyjskie Bapayyo'.). Jest ona niewtpliwie
sowiaskiego pochodzenia. Arabowie zapoyczyli j
prawdopodobnie od Greków. Wiadomoci ich na pónoc
od Bugar urywaj si. U Kazwiniego spotyka si wpra-
dzie wzmianka, e o 3 miesice drogi na pónoc od Bu-
gar mieszka naród Wesu^j. Jestto plemi fiskie Wes,
znane z Nestora. Spotyka si wprawdzie lady wpy-
wu Arabów na plemiona fiskie na pónoc od Wogi,
jak na Czeremisów, Tak wyrazy, suce do okrelenia

poj religijnych s u nich arabskiego pochodzenia,

jak ten (wiara), piambar (prorok), azrin, azrail i szaj-

tan (duch zy i dobry). Ale by to wpyw raczej ssie-

dnich Bugar, jak Arabów 2).

I do dzisiaj na pónoc od Bugar midzy Wog,
Wiatk a Kam siedz plemiona fiskie Czeremisów,

w gub. wiackiej, po czci ninio-nowgorodzkiej). Dawniej
jednak Finnov/ie mieszkali daleko bardziej na zachód

midzy ujciem Uy i Twery do Wogi. Byy to plemiona
Merjów. Dzi badania archeologiczne wykazayyw wy-

mian liandlow w tych stronach midzy wschodem i za-

chodem (od koca VIII do pocztku XI vv-.), a w zwizku
z tem odsoniy i ca pierwotn liultur tycli ple-

mion*). Ssiadowali ci Merjowie bezporednio ze So-
wianami okolic nad jeziorem Ilmen i u wierzchowin

Dwiny, Dniepru i Wogi zamieszkaymi — lecz na ró-

wni z nimi podlegali take wpywom przybyszów z za

morza czyli Waregów. Pod tym wzgldem wiadectwo
Nestora nie pozostaAvia nic do yczenia. Mówi on o Wa-
regach z za morza, którzy pobieraj da ze Sowian,
Krywiczów i plemion Czudzi, Wiesi i Meri, gdy t5''m-

czasem Sowianie niej nad Dnieprem i nad Ok mie-

Jacob. Der nord-baltische Handel, j. w., str. 109.

') S m i rn o w J. N. Czeremisy— istoriko-etnograficzeskij oczerk

St. Petersburg 1880, str. 2, 8, 24.

') Ouvaroff A. Etude sur les peuples primitifs de la Rus-

sie. Les Meriens. Petersburg 1875, str. 19 nn. 101.
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szkajcy, jak Polanie, Siewierzanie i Wtycze pacili

tak sam da Ohazarom.

Na podstawie tego da si stwierdzi fakt, e arab-

scy kupcy zetknli si pora pierwszy z Waregami za

porednictwem Finnów. By wic moe, e i sama na-

zwa kraju, z którego ci Rusowie pochodz, owa taje-

mnicza wyspa Wabia wzia swój pocztek z fiskiego.

Pogodin m.ówi, e skandynawska nazwa Yindir, sta-

roniemiecka Winida przesza od Skandynawów do Fin-

nów pod nazw Yenaj a (fiskie), Vene (estoskie), Venea
(korelskiej i suy do dzi dnia dla oznaczenie Rusi ^).

W takim razie owa wyspa Wabia mogaby nie ozna-

cza ani Danii, jak chce Frahn^), ani te Gotlandyi,

do którego j)rzypuszczenia, aczkolwiek niechtnie, ska-

nia si i de Goeje, lecz moe by nazw fisk ludów

i krajów Sowian, j)oród których byy siedziby Wa-
regów.

Gdzie byy te pierwotne siedzib}'', o tem mona snu
tylko domysy. W kadym razie najprawdopodobniej

gdzie niedaleko od morza na przejciu w gb kraju

do Wogi (kraj Meri) lub do Dniepru iDwiny. U Nestora

jest wiadomo o przyjciu Waregów z za morza i za-

oeniu przez nich miasta adogi ^). Istotnie w sagach

skandynawskich s czste wzmianki o grodzie staro-

ytnym handlowym nad adog, który si nazywa
Aldegjuborg (adoga), po skandynawsku Aldegja*).

Ale std jeszcze trudno jest dopatrywa si w nazwie

jednego z plemion ruskich, wymienion5'^ch u Masudiego

(Ludhana) adoan, jak to czyni W. W. Grigorjew.

Inny uczony rosyjski Lambin domyla si nawet, e

*) Pogodin. Iz ist. sów. pieredwienii, str. 18.

«) Frahn, j. w. str. 48.

') „H npnfloraa ki, CjioB^HaM^b nepB-fee n CbpyÓHma ropo^^-B JIa;;ory".

*) Thomsen W. The relations between ancient Russia and
Scandinavia and the origin of the russian state. Oxford i Londyn
1877, str. 80. n.
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Ruryk przeniós stolic z adogi nad Wochów. Std
nazwa Nowgorodu— nowego miasta-). Tak samo wic jak

Arabowie, i Sowianie zetknliby si pora pierwszy z Ru-
sami za porednictwem Finnów. Thomsen wyprowadza
nawet Ru z fiskiego Ruotsi (estoskie Rots^) i do-

piero od Finnów mieli wzi t nazw Sowianie, sami
uywajc dla okrelenia przybyszów z za morza nazwy
Waregów.

*) Harkawi. Skazanja, j. w., str. 155.

=>) Thomson, j. w., 92.

A. Szelgoweki.



V.

Droga wareska i kraje nad Pontem.

Nestor opisa nam drog waresk do Konstantyno-

pola (njTB list Bapjiri> bi, TpeKLi). Bya to przedewszyst-

kiem droga wodna Dnieprem. Od wierzchowin Dniepru

szed wok do owati, stamtd do jeziora Newo (a-
doga), skd rzek, która dzi zaciowaa nazw tego

jeziora, dociodzio si do morza Wareskiego. Nestor

wie zreszt, e w tern miejscu, gdzie schodz si wierz-

chowiny trzech najwikszycli rzek Rosyi: Dwiny, Dnie-

pru i Wogi jest punkt wyjcia dróg na wszystkie cztery

strony wiata. Tak z Rusi mona pjm Wog do

kraju Bugar i morza Kaspijslciego (b- XBa.incLi) a na

wschód doj do plemienia Sema; Dwin do kraju

Waregów, a od Waregów do Rzymu, a stamtd do ple-

mienia Chamowego. Dnieprem za do morza ponckiego*

inaczej zwanego ruskiem, a stamtd do Carogrodu^).

T sam zreszt drog Rusów opisywa i Porfiroge-

nita, poczynajc od Nowgorodu (NsjAoyapSa;) a do Ki-

jowa (Koia^a), zwanego take Sambata {Ii(x\i^<x-a.c). Stam-

td za poprzez porohi do Konstantynopola i do Bu-
gar^). Z tego wida, e innej drogi na poudnie, jak

morzem, nie byo. Nawet do Bugar kierowah si Ru-

sowie na czónach (póniejsze wyprawy witostawa).

') Nestor, wyd. Miklosich roz. IV.

2) Konst. Porf irogenita, ed. Bonn z'Oz. 9.
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Drog ldow zamykay plemiona koczownicze, z któ-

remi w przejedzie nawet Dnieprem musieli stacza
walki Riisowie.

U pisarzy arabskich nigdzie nie znajdujemy wzmianki
o tej drodze 'wareskiej — natomiast co do kraju Ru-
sów znajdujemy nadzwyczajn zgodno we wszyst-

kich jego opisach, pomijajc rónic wersyi lub wa-
ryanty i to zarówno u geografów arabskich z grupy
Chordadbah, jak i Gaihani'ego.

Zacznijmy od Istakri. Pisze on: »Eusowie dziel
si na 3 pokolenia; jedno mieszka w blizkoci Bugar;
siedzib ich króla jest Ku t ab a (lub Kujaba), miasto

wiksze anieli Bugar; drugie zowie si Sowianami,
a trzecie Uthania (Artania); ich król mieszka w Arba
(Arta). Kupcy dochodz tylko do Kutaba; do Arby
za aden z nich nie dochodzi, poniewa mieszkacy
zabijaj kadego cudzoziemca (tylko puszczaj si
wod i prowadz handel, ale nikomu nie mówi o swych
sprawach i nikomu nie pozwalaj towarzyszy sobie,

Z Arba przywo czarne sobole i oów« i).

Prawie identyczny jest ustp u Ibn Haukala i u per-

skiego pisarza Nasir-eddin Tusi z maymi waryantami
w brzmieniu nazw.

Najbardziej od nich odstpuje Anonim perski X-go
w. w swem » Sowie o kraju Rusów i jego miastach«.

Strecimy je w caoci. Na wschód od Rusów jest góra

Bednak, na poudnie rzeka Ruta, na zachód Sowianie
a z pónocy pónocne pustkowia. Jest to l-craj obszerny.

Mieszkacy zego charakteru, chytrzy, niezgodni, zu-

chwali, swawolni i wojowniczy. Ze wszystkimi otacza-

jcymi ich niewiernymi tocz wojny i wygrywaj. Pana
swego Rusowie zowi chakanem. Kraj ten w najwy-

1) Istakri wed. Mordtmanna, str. 106. Ustp w nawiasie po-

dug ed. Moliera. Waryanty przytoczone s za Harkawim, Ska-

zanja, j. w., str. 193.

4*
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szym stopniu jest bogaty we wszystkie rzeczy potrze-

bne. W jednym z ich plemion znajduj si mirwaty«.

Na innem miejscu Anonim pisze, e Rusowie mie-

szkaj nad brzegami morza Czarnego w ssiedztwie

z wewntrznymi Bugarami, Pieczyngami i Chazarami.

Wróbitów nie maj. Dziesicin ze swej zdobyczy od-

daj swemu królowi. Poród nich znajduje si plemi
Sowian, które im suy. Z mniej wicej stu okci ker-

basu ^) szyj spodnie i zawijaj je ponad kolana. Na
gowie nosz weniane czapki, ze spuszczonym z tyu
wierzchem. Zmarych grzebi wraz ze wszystkiem, co

mieli ze sob z odziey i ozdób. Kad im do mogiy po-

karm i napój. Kuj anie najbliej Muzumanów pooone
ich miasto. Miejsce wspaniae i stolica ich wadców.

Z niego wywo rozmaite futra i cenne miecze. Sela-

ba — miasto wspaniae. Z niego id handlowa do

kraju Bugar, kiedy jest pokój. Urtab miasto, do któ-

rego, jeeli przyjdzie cudzoziemiec, to go zabijaj.

Z niego pochodz bardzo cenne klingi i miecze, które

mona gi nawpó, i kiedy si je puci, wracaj do

swego poprzedniego stanu 2).

Ten opis Anonima perskiego nie odrónia wcale

w charakterystyce zwyczajów Sowian i Rusów. ci-

lejsze s pod tym wzgldem dwa inne : Ibn Rusty

i Guardeziego, które osobno omawiaj kady naród.

Na wyrónienie zasuguj w nich takie szczegóy o Ru-

sach, jak tytu ich ksicia chakan-rus zreszt uywany
przez ksit ruskich jeszcze w XI w.'), ubiór Sowian
i Rusów z pótna*); miecze ich Salomonowe^), poje-

dynki w celu rozstrzygnicia sporów. Wedug jednego

i drugiego: Ru niema ani majtku ruchomego, ani

1) Biaa materya baweniana nizlciej wartoci.

') Tuman sili, j. w., str. 136.

^) Ciwolson. j. w., str. 150.

*) Guardezi u Bartliolda, j. w., str. 123.

*) Kute przez geniuszów dla Salomona — tu oczywista frankskie.
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wsi, ani pól; jedyny ich przemys to handel futrami

soboli, wiewiórek i innemi. Pienidze otrzymane za-

wizuj w swe pasy^). Nadewszystko za s narodem
wojowniczym. Kiedy u którego z Kusów urodzi si
syn, ojciec bierze miecz obnaony, kadzie go przed

dzieckiem i mówi: »Nie zostawiam ci w spadku adnego
majtku; bdziesz mia tylko to, co zdobdziesz tym
mieczem« 2). Stosunek ich do Sowian jest tak przed-

stawiony: czyni oni najazdy na Sowian; podjedaj
do nich na statkach, wychodz na brzeg i podbijaj
lud, który wysyaj póniej na sprzeda do Chazarów
i Bugar, Pól uprawnych Ru niema i ywi si tylko

tem, co zdobdzie w ziemi Sowian. Guardezi dodaje

jeszcze: »e cigle przychodz do kraju Sowian po
100, 200 ludzi i zabieraj im poyteczne przedmioty

dla siebie. Wielu z poród Sowian, chcc si zabez-

pieczy od nich, przychodzi do Rusów i suy im ^).

Doda trzeba jeszcze jeden szczegó charakterystyczny

dla Rusów, i nie umiej walczy konno, lecz wszyst-

kie swoje wyprawy i najazdy urzdzaj na statkach*).

Konstanty Porfirogenita opisuje w sposób cakiem
analogiczny Rusów, jak zim spdzaj poród Sowian,
z wiosn za zbieraj si w Kijowie i wyruszaj na
wyprawy na morze Czarne, do Bugar i Konstantyno-

pola. Nam chodzi przedewszystkiem o wyjanienie da-

nych geograficznych, zawartych w ródach Arabów,
Nie ma wtpliwoci co do Kutaba, i pod nazw

t ukrywa si miasto Kijów, skandynawskie Sambata ^).

») Ibn Dasta u Chwolsona, str, 35. Guardezi u Bartholda,

str. 123,

2) Pr, to samo Mukadessi u Frahna, str, 3,

') Guardezi u Bartholda, str. 124.

*) Ibn Rusta u Chwolsona, str, 38

5) Wedug Bobrowskiego wyraz ten pochodzi od sam-i, samr-t

(razem) i bat (statek) czyli miejsce, gdzie si statki zbieraj, M i-

klosich. Chronica Nestoris, str, 195.
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Harkawi zebra wszystkie nazwy tej miejscowoci

arabskie jak: Karakartja (Dimeszki), Kartajana (Ibn-al-

Wardy), Karkabah (Ibn Ajasa), — aciskie: Kitawa

(Ditmar), Chive (Adam bremeski), Ciue (Helmold), Kiona

(Maciej Paryski), Ciios (Otton Freisingski) i greckie

Ktoapa (Konst. Porfirogenita), Kiajjia.

Wyrazibym przypuszczenie, e Selaba (Saklab) —
miasto czy plemi Rusów moe by Nowgorodem. No-

wogrodzianie bowiem zwykli byli zwa si poprostu

Sowianami. Jak Kijów wymieniony jest najbliej kra-

jów mahometan, tak Nowogród znów kraju Bugarów.
Czy i co oznacza trzecia nazwa miasta Arba, Arta,

Arsa, Urtab, plemienia Artan, Utanie, Urthani, Arthai?

Pierwszy Frahn pokusi si wyprowadzi nazw tego

miasta od plemienia fiskiego Erza, gazi Mordwy
(std miasta rosyjskie Arzamas). Za tern tumaczeniem

poszli D'Oison i Saweljów. Chocia nie zrozumiaem
jest, skd wzi si w Rosyi nadwoaskiej u tego

plemienia oów, o którym wspominaj wszystkie ró-

da arabskie, klingi i miecze i^odug Anonima perskiego.

Ten ostatni umieszcza wszystkie te trzy miasta nad

jedn rzek, która si zowie u niego Rut lub Rus,

Rzeka Rut, pisze, przechodzi przez kraj Sowian, py-
nc na wschód od samej granicy Rusów. Przepywa,

mijajc Urtab, Selaba i Kujana, miasto Rusów, i do-

chodzi do granicy Chifdach. Zmienia kierunek i skrca

na poudnie do kraju Pieczyngów i wpada do rzeki

Atel ^). Wydawca widzi w tej rzece górny bieg Wogi
albo te rzek Ok do ujcia Wogi. W takim razie za

pocztek rzeki Atel u geografów arabskich uchodzi-

aby rzeka Kama. Z tem twierdzeniem trudno si zgo-

dzi, poniewa geografowie arabscy nad Wog umie-

szczaj Bugar, Mordw i Chazarów — nigdy Sowian
ani Rusów. Rzek Rusów jest Don w jej kolanie -

1) Tumaski, j. w., str. 137.



Najstarsze drogi z Polski na Wschód. 55

czcym si z Wog — w takim razie bieg jej górny
jest fikcyjny i oznacza tylko kraj Rusów czy Sowian.

Do wytumaczenia tego wyrazu Arta mog posu^y tylko analogiczne formy Churdab u Anonima per-

skiego, Grwab u Ibn Rusty i Guardezi, które si spo-

tykaj u nich w opisie kraju Sowian. Ten opis jest

z tego wzgldu ciekawy, i umieszcza w ssiedztwie

Sowian Madziarów w czasach, kiedy jeszcze siedz
nad brzegami morza Czarnego.

Podug Guardezi ziemia ich ley midzy krajem

bugarskich Iskilow (essegel) take nalecych do Bu-
gar i). Posiadoci ich dotykaj morza rumskiego mi-
dzy dwiema rzekami Itilem a Dunajem 2).

Ziemia Sowian ley od Madziarów w odlegoci
10 dni drogi. Ci Madziarzy panuj nad wszystkimi

ssiednimi Sowianami — pisze Ibn Rusta, nakadajc
na nich ciary i obchodz si z nimi jak z jecami.

Wojujc ze Sowianami i dostawszy jeców, wiod ich,

brzegiem morza do jednego z portów ziemi rumskiej.

który si zowie Karch ^). Grecy wychodz naprzeciw

*) Chwolson zestawia t nazw z Szeklerami — Szekely Ano-

nima notaryusza Beli, Sieuli, Saculi — resztki Hunnów podug
Kezy i Thwrocza, str. 96.

*) Maruart uwaa jedne z tych rzek za Don, drug za Ku-

ba. Z tego powodu sztucznie dedukuje ssiedztwo Madziarów

z Mardatami (Abchazami) i Nenderami (Osetj-^ncami). Por. 164, 172.

Bierzemy t nazw w znaczeniu dosownem Wogi i Dunaju, cho-

cia o cisych granicach dla plemion koczowniczych nie moe by
mowy.

3) Co do owej nazwy Karch Chwolson identyfikuje j ze wspom-
nianym u Herodota Karkinitem, Karkin(zatokkarkisk), j. w., str.

121, Zreszt o samem pooeniu tego miasta u Herodota sprzeczne

zdania. Niektórzy umieszczaj je midzy Tauryda a przesmykiem
perekopskim. Maruart tumaczy nazw Karch, jako zepsute gre-

ckie Taiiaxapxa, MoTpa^a Konstantyna Porfirogenity, rusk Tmu-
taraka na pówyspie Kuba (str. 27). Monaby jednak wskaza
jeszcze inne nazwy o podobnem brzmieniu jak: Saxa lub SaxaxdpTa,
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nich i lozpoczyna si handel. Madziarzy oddaj im

niewolnika a wzamian zato otrzymuj greck tkanin,

rónobarwne weniane kobierce i inne towary gre-

ckie ^). O panowaniu Madziarów (Ugrów czarnych) po

Awarach (Obrach), Pieczyngach nad Sowianami wspo-

mina take Nestor 2).

W ogólnoci kwestya stosunku Sowian do koczow-

ników — plemion turko-tatarskich jest w nauce do-

piero niedawno postawiona. Uczyni to J. Peisker

z wielk odwag i z takim zasobem nie t5''ko róde
wspóczesnych , ale i erudycyi etnologiczno - porów-

nawczej, e omin ju jej w slawistyce dzisiaj nie

sposób. Peisker postawi tez co do uwarstwowienia

podwójnego Sowian na pasterzy (upanów) i rolni-

ków (smerdów). Tez za t póniej ugruntowa na

podstawie przeciwiestwa rasowego dwóch warstw: pa-

nujcej Turko-tatarów i poddanej Sowian, przyczem

wywiód pochodzenie koczownicze pierwszych z ich

charakteru galaktofagów, rónego od Sowian wegeta-

rJanów 9- Co o tem mówi autorowie arabscy?

Zestawmy wiadomoci pokrewne trzech pisarzy

:

Ibn Rusty, Guardeziego i Anomima perskiego. Wedug
zgodnego ich brzmienia Sowianie nie maj ani win-

nic, ani ról uprawnych, oczywista takich jak na wscho-

dzie, bo dalej czytamy, e ze zbó uprawiaj proso.'

Zajmuj si hodowl wi, jak równie owiec, ale by-

da roboczego maj niewiele, a konie tylko jeden czo-

2axaxaTat u ujcia Dniestru podug tego Porfirogenity (roz. 37).

W takim razie miejscowo ta bliej jest pooona Sowian, ani-

eli pówysep Kubaski.
*) Ibn Dasta u Chwolsona, str. 27. Guardezi u Bartholda

str. 122.

^) . . . naKM H/i,oma Oyrpn ^epHH mhmo KBiieB'B nocit »c;ie npu OjiBs^fe,

Chronica Nestoris, roz. VIII.

^) Peisker J. Die alteren Beziehungen der Slaven zu Turko-

Tataren und Germanen. 1905.



Najstarsze drogi z Polski na Wschód. 57

wiek, o którym mowa póniej. Z drzewa wyrabiaj
co w rodzaju dzbanów, w których mieszcz si w nich

i ule dla pszczó. Zowi si te dzbany uliszcza (po

sowiasku) i zawiera kady z nich okoo 10 plastrów

miodu. Z miodu wyrabiaj wódk. Wielkie naczynia

dla miodu maj z drzewa {chunb). S ludzie, którzy

rocznie wyrabiaj z drzewa setk takich naczy, (moe
agiewnicy).

Pisarze arabscy opisuj zwyczaje maeskie i pogrze-

bowe u Sowian— palenie trupów, rado i uczty przy-

tem sprawiane na grobach, palenie kobiet razem z m-
ami ich, chowanie popioów w urnach i na wzgórzach,

wspominki na grobach krewnych. Z poj religijnych

uderzya Mahometan cze ognia. Przytaczaj oni mo-
dlitwy, które zanosz Sowianie. W czasie niwa kad
ziarna prosa do kosza i podnosz je w gór woajc:
»Gospodynie, ty, który nam dajesz pokarm, opatrz nas

we podostatkiem teraz «.

Szczegóy tych opisów dochodz do takiej drobiaz-

gowoci , i wymieniaj narzdzia muzyczne Sowian:
fujark dwuokciow, lir siedmiostronn — opisuj
ich odzie z pótna, tak sam, jak i u Rusów.

Podug Guardeziego nosz koszule i buty — obu-

wie ich podobne do butów, jakie nosz kobiety w Ta-

baristanie (pantofle — a wic apcie).

rodki do ycia nie s obfite. Ziemia Sowian jest

równin len, w lasach te i mieszkaj. Zim wszyscy
spdzaj w lochach i podziemnych norach (Anonim
perski). Bro ich skada si ze strza, tarcz i kopij —
innej broni nie znaj. Maj wiele twierdz i fortów. Ja-

kie to byy te miejsca obronne, tumaczy najlepiej

Guardezi. Pisze on: :>kiedy Madziarzy przychodz (wo-

jowa), Sowianie kryj si do wybudowanych przez

si twierdz; w twierdzach tych i fortach przewanie
spdzaj zim — latem mieszkaj w lasach« — a wic
byy to grodziska ziemne.
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ycie spoeczne jest na tej stopie rozwoju, e znaj
pojcie wasnoci. Maj wielu niewolniliów, Sciwyciwszy
zodzieja, zabieraj mu cay majtek i wysyaj go na
krace swych posiadoci i tam wymierzaj kar^).

Cudzoóstwa niema poród nich. Jeeli kobieta poko-

cha mczyzn, idzie do niego. Jeeli okae si dzie-

wczyn, bierze j za on— w przeciwnym razie sprze-

daje j i mówi: »gdyb5'^ bya co warta, uszanowaa-
by siebie«. Cudzoóstwo jest karane mierci bez

usprawiedliwienia ^).

Przytoczylimy te ustpy na dowód ycia osiadego

rolniczego Sowian. Jakie na wywierali wpyw noma-
dowie, o tem mówi nam organizacya ich polityczna.

Organizacya polityczna Sowian streszcza si w na-

stpujcych cechach: »zwierzchnik ich zowie si su-

panecz {sutd, subd^). Jego suchaj i jego rozkazów
nie przestpuj. Mieszka on w rodku ziemi Sov/ian.

Wy wspomniana osoba*), któr tytuuj »gowa gów«,
zowie si u nich wiatopek (Swatmalik^). Osoba ta

stoi ponad supaneczem, który uwaa si tylko za jego

namiestnika. On ma wierzchowców i ywi si wy-
cznie mlekiem kobylem. Ma te pikne, mocne i ko-

sztowne kolczugi« ^). Król ten objeda caorocznie

1) Analogiczny opis tego sposobu kary u Konst. Porfirogenity.

2) Anonim perski >Sowo o kraju Sowian < u Tumanskiego,

j. w., str. 134. Ustp o ziemi Sowian u Ibn Rusty, j. w., str. 28

nn. i Guardezi, j. w., str. 123.

3) Wyraz ten jest konjunktur Ciwolsona— po arabsku moe
by czytany, jako ^koronuje si* (str. 138 n). Tak te tumaczy
go Bartliold u Guardeziego, j. w., str. 123.

*) Odnosi si to zapewne do ustpu, w którym jest nazwa
o jednym tylko czowieku, który posiada konie. (Pr. str. 57). Kopista

móg opuci na tamtem miejscu ów wyraz. Pr. Ciwolson, str. 135.

5) Tak czyta ten wyraz Maruart, str. 468. wiatopek jest te
konjunktur Chwolsona (str. 139 , z któr zgadza si zreszt Mar-

uart (str. 471).

*) Ibn Ru sta, j. w., str, 31.
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swój kraj. Jeeli kto z poddanych ma córk, to musi

da od niej po jednej szacie — to samo od syna. Kto
nie ma syna ani córki, obowizany jest dawa po sza-

cie od ony lub suebnicy. Do tego zwierzchnika naley
wyej wspomniany wymiar sprawiedliwoci nad roz-

bójnikami, których kae dusi albo oddaje pod stra

jednemu z zastpców swych na kracach posiadoci i).

Ustp ten o zwierzchniku Sowian, który jest jedy-

nym wacicielem wierzchowców i pije mleko, jeszcze

drastyczniej brzmi u Anonima perskiego. Pisze on:

»ksi Sowian zowie si Samo ts wit, pokarm ich

króla mleko

«

^).

Ten brak byda rogatego i koni u Sowian z wy-

jtkiem ksit, jak naodwrót wyczny przywilej pi-

cia mleka przez warstw panujc (upanów) jest stwier-

dzony przez pisarzów arabskich. Konstanty Porfiroge-

nita mówi tylko o tern, e Rusowie kupuj bydo, ko-

nie i owce od Pieczyngów, poniewa sami tych zwie-

rzt nie posiadajc). Inny pisarz grecki, rzekomo Ce-

zary z Nazianz (um. 358 r). w gruncie rzeczy póniej-

szy, (okoo 530 r. lub nieco póniej), dzieli wyranie
Sowian na galaktofagów i wegetaryanów. Nadaje im

nawet róne cechy spoeczne: pierv/si mieli i samo-

dzielni, nie podlegaj nikomu, czsto zabijaj na wy-

prawie swych wodzów, drudzy poddaj si pierwszemu

lepszemu. Peisker widzi w pierwszych nomadów, po-

siadaj c^^ch bydo i narzucajcych sw wadz zdoby-

wców, w drugich klas rolników, skazanych na ywienie

si podami ziemi — a dodajmy bartnictwem a zape-

wno i mylistwem^). Nawet Peiskerowska nazwa tej

klasy upanóY/ podchodzi bardzo pod konjunktur

1) j. w., str. 33.

-) T u m a n s k i
, j. w., str. 134.

») Konst. Porfir ogenita roz, II.

*) Peisker, j. w., str. 125.
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Chwolsona wyrazu arabskiego sutd lub subd. Ano-

nim a perski czyni z nich warstw naczeln, która

si ywi mlekiem^).

Cechy tej organizacyi pastwowej Sowian nie mo-

gy by dzieem jednego podboju, lecz dugiego ssie-

dztwa z Turko-Tatarami, jak i Germanami. To pierwsze

byo jednak wczeniejsze. Na uwag zasuguje nazwa
witiaz wojownik u ruskich Sowian, withasi, klasa po-

rednia midzy upanami a smerdami u Sowian po-

abskich — wyraz wyprowadzony z pónocno-germa-
skiego Yikingr^), jak analogiczny wyraz bojar w jzyku
ruskim pochodzenia tureckiego (bolas^). Tymczasem
róda arabskie stwierdzaj ju fakt istniejcy i odnosz
go do pewnej okrelonej epoki. Stremy wic ich wywo-
dy. Na czele Sowian wymieniaj zwierzchnika »gow
gów«, któremu podlegaj upani. Nazwa jego Swetma-

lik {malek po arabsku znaczy król). Mieszka on w rodku
kraju w miecie, które si nazywa Grwab. Tutaj we-

dug Ibn Rusty odbywa si co miesic targ w prze-

cigu trzech dni. U Anonima perskiego wadca zowie

si Samot-swit, a Churdab due miasto i stolica króla.

W bliszych stronach ziemi Sowian znajduje si
te miasto, zwane W a-i (Wabnit). Droga dotd idzie ste-

pami, miejscami bezdronemi przez rzeki i lasy dzie-

wicze.

Zwracalimy ju uwag na pokrewiestwo dwi-
ków w Arta, Urtani, Grwab, Churdab. Co do tego osta-

tniego monaby je czyta, jako Chorwat, nazwa kraju

zamiast miasta. Co do W a-i, Chwolson nie przypuszcza,

eby to by Kijów ze wzgldu na form pisma, jak i ze

wzgldu na pooenie geograficzne. »Nie wiele zmie-

*) Peisker nie zna i nie przytacza róde arabskich o So-
wianach z wyjtkiem jednego Ibn Rusty i to w ustpie o Madzia-

rach, cytowanym z Vambery'ego. Pr. str. 114.

') Peisker, j. w., str. 72, 116.

2) Yambery. Ursprung der Magyaren, str. 73.
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niajc form liter, otrzymamy Krakó\v« — mówi, ale za

tym, jako zbyt miaym wnioskiem, nie moe si owiad-
czy^). Wedug Chwolsona Swat-maiek oznacza wiato-
peka morawskiego, a miasto, w którem rezyduje,moeby
Hradiszczem, Welehradem — stolic Rocisawa i wia-
topeka 2). Maruart przyjmuje wiatopeka, ale nie

morawskiego, gdy w tych czasach, z których pocho-

dzi owa wiadomo, Madziarowie byli jeszcze poza

Karpatami — lecz chorwackiego ksicia w miecie Kra-

kowie z pierwszej poowy IX w, ^).

Hypoteza, e dwie miejscowoci wymienione s Kra-

ków i Chorwat (miasto zamiast pastwa Chorwatów) nie

jest tak kracowa, jak si na pozór wydaje. Przemawia
zatem pooenie geograficzne (droganie rzeczna, ale przez

stepy, lasy i rzeki); handel (towary stamtd przywo-

one, jak oów i miecze frankskie). O tem, e istniaa

komunikacya midzy pastwem Bolesawa z zachodu

na wschód, mówi — Ibrahim ibn Jakób w nastpnym
stuleciu. Wersya ta brzmi u Al-Bekriego jak nastpuje:

»od miasta Pragi (Fraga) do miasta Krakowa (Kra-

kwa) trzy tygodnie drogi... Miasto Praga zbudowane
jest z kamienia i wapna, oraz jest najbogatsze ze

wzgldu na handel. Przychodz do kupcy z Krakowa,
Rusowie, Sowianie z towarami i przychodz take do
nich z kraju Turków Mahometanie, ydzi i Turcy take
z towarami i mitkalami bizantyjskimi i wywo stam-

td mk, oów i róne futra« *).

Nie bez znaczenia te jest ustp z Masudiego
o Sowianach. Wylicza on wszystkie plemiona Sowian
w których nowsza krytyka odcyfrowaa same plemiona

zachodnie (w tej liczbie pomieszani s i Niemcy), a wic
Octotrana (Obotrytów), Dulaba (Dulbów), których król

') Chwolson, j. w., str. 125, 142.

*) j. w., str. 139, 142.

^) Maruart, j. w., str. 147.

*) Kunik i Rosen. Izwiestja Al-Bekri, str. 48.
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zowie si Wani-slaf (Wacaw), Namciii (Niemców) z kró-

lem Girona (moe Gero) — dalej Siirbin (Serbów), Mo-

rawa (Morawian), Chorwatin (Chorwatów), Cachin (Cze-

chów), Gusanin (Gucluskanów), Branicabin (Braniczan-),

a nastpnie wspomina o pastwie Sowian Ad-dira,

z którem najbliej ssiaduje pastwo A-Firag, które

posiada kopalnie zota, miasta, pola uprawne i liczn

armi, a walczy z Rumem, Frankami, Madziarami i in-

nymi narodami. To pastwo Al-Firag jestto Praga. S-
siadujce wic z nim Ad-dira, do którego kupcy muzu-
mascy udaj si z licznymi towarami, moe by tylko

Kijów albo Kraków ''').

Te kraje jednak waciwie tylko porednio stykay

si ze wschodem. Wiadomoci swe o tych stronach

Ibrahim ibn Jakub zawdzicza gównie pobytowi

swemu na dworze cesarza Ottona w Merzeburgu,

dokd przyby z zachodu. O najodleglejszym z tych

krajów Mszki podaje wiadomo, e przylega do kraju

Rusów, ale o Rusach tych mówi, e czyni na kraj

Mszki najazdy na okrtach morzem z zachodu^).

Nic wic dziwnego, e o krajach tych Arabowie
mieli bardzo nieokrelone wiadomoci. Czy wchodziy
one w zakres wielkiego ruchu handlowego midzy
wschodem i zachodem, jak opisane przez Arabów kraje

naddunajskie (itinei-arium Rabinitów), kraje nadwola-
skie i nadkaspijskie (itinerarium Rusów) lub kraje So-
wian i Rusów od morza Batyckiego do Czarnego

(droga waregska)? Jak rol w tym handlu midzynaro-
dowym odgrywa Polska? Co znacz sowa pierwszego

jej dziejopisarza Galla, który powiada: »e ziemia pol-

ska jest oddalona od dróg cudzoziemców i niewielu

») Ma su di, t. III, str. 62. Pr. Marqua.rt, str. 55,101. Wast-

berg, j. w., str. 101.

2) Masudi, j. w., t. III, str. 64, Maruart, i. w., str. 101, 147.

») Kunik i Roseu, j. w. str. 50.



Najstarsze drogi z Polski na Wschód. 63

znana prócz tych, którzy jad w przejedzie po towary
na Rii«?i).

Na te pytania moe da nam odpowied tylko sto-

sunek ziem polskich do obszaru morza pónocnego. Czy
Polska wesza wraz z innymi krajami, lecymi nao-

koo Batyku, w pierwszych wiekach swego istnienia

a moe nawet jeszcze w czasach przedhistorycznych

w yw wymian i w bezporedni styczno z owym
ruchem handlowym w okresie wikingów, który siga
daleko poza granic pónocnej Europy i zetkn si
bezporednio ze wschodem — oto pytanie, którem z kolei

wypada nam si zaj.

1) Gall i Anonymi Chronicon, wyd. szkolne, str. 4.



VI.

Handel wschodni okolic nadbatyckich.

Dotychczas wnioski o stosunkach pomidzy wscho-

dem a zachodem budowalimy na ródach pimien-

nych zarówno zachodnich, jak i arabskich. Co nam
mówi o drogach handlowych wj^kopahska?

Zacznijmy od zlewiska morza Batyckiego,

Po okresie bizantyjskim wystpuje na pónocyw Skan-

dynawii okres wykopalisk arabskich. S to monety sre-

brne i ozdoby kufickie '), sztuki zota nadzwyczaj s
rzadkie. ródem ich s miasta, jak Buchara, Samar-

kanda, Bagdad i Kufa, pomidzy r. 698—1010^). Ude-

rzajca jest ich ilo, jak i ugrupowanie. Tak w Szwe-

cyi znaleziono ich do niedawna 20 tys. sztuk z dat
od 698 do 1002 r., ale przewana cz ma dat 880—

,

955. Ogromna wikszo, bo 13 tys. z tego przypada

na wysp Gotland. Tam przeto musia by punkt wyj-

cia dla stosunków handlowych pomidzy wschodem
a zachodem').

1) Nazwa od miasta Kufy, pooonego nad jednem z ramion

Eufratu, siedziby kalifów.

») Du Chaillu Paul B. The wiking age, the early history

of manners aud customs... illustrated from the antiuities, disco-

vered in mounds, coins and legs as well, as from the ancient sa-

gas and eddas. Londyn 1884, t. II, str. 219.

») Th om sen, j. w., str. 82.
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W Ogólnoci zarówno w okresie rzymskim, jak bi-

zantyjskim i arabskim, Gotland by punktem centralnym

dla handlu pónocy. Naród na wyspie tej zamieszkay
by nawskró eglarski, czego dowodem jest, i da
prawo morskie, które stao si podwalin póniejszego
prawa morskiego na pónocy. Jedno rami jego sto-

sunków handlowych sigao na wschód, drugie na za-

chód a do Anglii. W Szwecyi i na Gotlandzie zna-

leziono 20 tys. monet angielskich, z tego 15 tys. z czasów

Ethelreda (998— 1016), a wic przed najazdem Duczyków
na Angli^). Podobne ródo maj i monety arabskie.

Kolej, którdy przyszy te skarby ze wschodu, do-

cierajc do Skandynawii, jest nam znana z opisów po-

dróniczych i ziemio-pisarkich. Znacz j czsto analo-

giczne pomniki w Rosyi, a wic monety kalifów, pa-

nujcych na wschód i na poudnie od morza Kaspij-

skiego z dynastyi Samanidów, Buwaidów, Sijadidów,

Sasanidów i t. p. -).

Babelon ugrupowa monety arabskie znalezione

w Rosyi terytoryalnie — otó najciekawszym rezultatem

tego ugrupowania jest to, i najliczniej pojawiaj si
te monety tam, dokd Arabowie wcale nie dochodzili—
a przynajmniej, gdzie by kres ich podróy. A wic na
trakcie nadwoaskim spotykamy je z pónocy, za-

czynajc od Bugar i w krajach przylegych Czeremi-

sów (gubernie kazaska, wiacka i permska). Póniej
id przez kraj Finnów, Murom nad Ok i jej dopy-
wami (gubernie rjazaska, tulska, Moskwa), dochodz
do Merjów w górnym biegu Wogi (gubernia wodzi-
mirska, jarosawska, twerska), gdzie stykaj si ju
z wykopaliskami w kraju dawnych Kry wiczów (g. smo-

leska) i Sowian nowogrodzkich^). Na trakcie dnieprza-

') Du Chaillu, j. w., str. 218 n.

*) F-rahn, j. w., str. 81.

') Babelon Ernst. Du commerce des Ai'abes dans le nord
de rEurop avant les criosades. Pary, 1882.

A Szel?owski. 5
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skim obfite wykopaliska monet arabskich znajdowano
w ssiedztwie Kijowa^) u Polan, jak równie dalej na

pónoc w okolicach bot fiskich w kraju Dregowiczów
i u wierzchowin Dniepru (w gubernii mohilewskiej ^).

Na ogó za monety arabskie s liczniejsze w Rosyi,

anieli bizantyjskie. Te ostatnie pojawiaj si czciej
na poudniu, jak w okolicach Czernihowa w kurhanach

(monety srebrne IX w.), na lewym brzegu Donu w s-
siedztwie wsi Cymljaska (razem z ruskimi w domnie-

manem miejscu, gdzie bya forteca chazarska Sarkel^).

Wszdzienapónocy,gdzieznajdowanomonety wscho-

dnie, s one pomieszane bardzo z monetami zachodniemi.

Wemy dla przykadu obszar rdzennej Rosyi, dawny kraj

Merjów, osiedlonych na pónoc prav/ie do róde Su-

chony — na wschód do Ony, lewego dopywu Wogi,
i dalej nad Wog a poniej ujcia Oki na poudnie, obej-

mujc Moskw, a na zachód a po Twerc, dopyw Wo-
gi ^). Tutaj poszukiwania archeologiczne wykazay nad

jeziorem Pleszczejewym we wsi Horodyszcze obok mo-

nety arabskiej ze stemplem Bagdadu (Haruna al- Ra-

szyda)5monetanglo-saskich(królaEthelreda). We wsiach

Maa i Wielka Brembola: 3 monety Samanidów (905

—

915), w kurhanie »krgiicy«; 4 samanidzkie (905, 915,

948, 971) i 2 buwaidzkie (960 r.), obok jednej bizantyj-

skiej z X w. (Konstantyna Porfirogenity) i jednej cesa-

'

rza Henryka II (1002—1024), bitej w Kolonii (w kurha-

nie »kniazia mogia«). W mogiach tej samej wsi Ho-
rodyszcze, obok fenigów i brakteatów Ottona III

i Henryka IV, spotyka sie monety anglo-saskie, mo-

nety wschodnie Abbasydów, jedne bite w Bagdadzie,

inne w Afryce, Samanidów z Samarkandy, Buwaidów,

1) Hruevskij. Gesch. des utrainischen Yolkes, t. I, str. 398.

') Ba bel on, j. w., str. 30.

») Hruevskij, j. w., str. 266, 166.

*) Ouvaroff A. Les Meriens; pr. map.
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Alidów i naladownictwo samanidzkich— monety Bu-
garów nadwoaskich.
W ogólnoci statystyka wykopalisk w tych stronach

daje nastpujce wyniki co do miejsca pochodzenia monet
zachodnich: cesarstwo (48), Saksonia (6), Czechy (2), Wen-
dy (2), Fryzja (2), Bawarya (2), Niderlandy (1). Miasta:

Kolonia (6), Ratysbona i Augsburg po (1), Wurzburg(2),

Wormacya (1), Strasburg (2), Spira, Magdeburg, Kwe-
dlinburg, Utrecht (po 1). Razem niemieckich 80, anglo-

saskich 27, dusko-szwedzkich 3, bizantyjskich tyle ^).

Tu wic na pónocy byo zetknicie si dwóch stru-

mieni cywilizacyjnych — jednego, idcego z zachodu,

drugiego ze wschodu. Póniejsze nieco wykopalisko

(r. 1090) w gubernii ooneckiej (Ladejnoje Pole) zawiera

nawet monety polskie — denary w liczbie 174 sztuk,

oraz czeskie (20 sztuk) i niemieckie bardzo liczne z ró-

nych stron Niemiec, A obok nich spotykamy take
monety szwedzkie, norweskie, duskie i arabskie dyr-

hemy w wadze 1V2 kgr. 2).

Powstaje przeto pytanie, czy handel midzy wschodem
a zachodem kierowa si wycznie przez pónocn Ro-

sy a dalej drog nadwoask, czy te mia inne jeszcze

blisze drogi na zachodzie.W istocie bowiem monety arab-

skie spotykaj si na caem obramowaniu morza Baty-
ckiego zarówno na wyspach, jak i na wybrzeach, w Skan-

dynawii, oraz poczynajc od Finlandyi, koczc na Danii

i Szleswigu. Najwaniejsz jest przeto rzecz okreli,

gdzie si kocz i gdzie zaczynaj wykopaliska numiz-

matyczne wschodnie.

Faktem jest niezbitym, e najczciej rozrzucone s
one na wybrzeach morskich i w krajach nadbatyckich,

jak w Danii, Szlezwigu, Holsztynie, Meklemburgu, na
Pomorzu i w Prusach, na Litwie i w Inflantach. Za-

*) Ouvaroff, j. w., str. 5, 32, n. 112.

*) Gumowski M aryan. Wykopaliska monet polskich X i XI w.

Roz. Ak. Urn. Wydz. hist. fil. t. 48, str. 255 n.

5*
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chodz take wgb ldu, ale tylko poczynajc od Odry.

Na wschód koo Szczecina i Kistrzynia spotyka si je

tysicami. We Frankfurcie nad Odr znaleziono l^/j f.

monet kufickich. Niema zato ich ladu nad ab i nad
Renem. Jedynj^ okaz tego typu znaleziony w Moguncyi,

to moneta Samanidów, bita w Samarkandzie (913) —
ale tutaj ju wiat wschodni mia dostp take z pou-
dniowego-zachodu od strony Hiszpanii ^j.

Ten wic wzgld nakazuje szuka rozprzestrzenie-

nia monet wschodnich gównie w krajach zamieszkaych
przez Sowian — a wic na obszarze Sowian zacho-

dnich i polskich. Co do Litwy to jest ich tam tak samo
wiele, jak w Inflantach. Ale ten obszar ziem od gu-

bernii mohilewskiej a po zatok gdask naley je-

szcze do wybrzey morskich, a wiec wymiana handlowa
dosiga tutaj moga jeszcze od stronj^ Batj^ku. Naj-

waniejszem wic pytaniem dla nas jest, jak daleko wy-

kopaliska monet w^schodnich sigaj w gb ldu od
strony morza w dorzeczu Odry na lsku, oraz w do-

rzeczu Wisy i jej dopywów. Tym "Sposobem mona
bdzie oznaczy, jak styczno kraje polskie miay
z krajami wschodu, a powtóre zmierzy, które sto-

sunki — z zachodem czy te ze wschodem — silniej

oddziayway na budzcy si do ycia organizm spo-

eczny, a nastpnie i polityczny samej Polski

Do rozwizania naszego zagadnienia potrzebna jest

nam mapa wykopalisk monet wschodnich na ziemiach

polskich. Niestety, mapy takiej zarówno w tej, jak

i w innych dziedzinach prahistoryi dotd wcale nie

posiadam5^ Zadowolniby nas przynajmniej opis wyko-
palisk na ziemiach polskich — numizmatyczny. Ten,

który posiadamy, p. M. Gumowskiego, ogranicza si
jedynie do wykopalisk z monetami najwczeniejszemi

poskiemi t. z w. krzyówkami albo denarami srebrnj|^mi.

1) Babelon, j. w., str. 32.



Najstarsze drogi z Polski na Wschód. 69

Zebranie wszystkich bez wyjtku wykopalisk i oblicze-

nie co do sztuki monet w nich zawartych uwaa autor

za niemoliwe ze wzgldu na niszczenie u nas zabyt-

ków i niski stan naszej literatury numizmatycznej ^).

W kadym razie, naley podkreli t luk w na-

szej pracy archeologiczno-numizmatycznej. Nie kuszc
si o jej zapenienie, co przekraczaoby znacznie zada-

nie niniejszej pracy, musimy z tego powodu znacznie

ograniczy sobie jej zakres chronologiczny. Mieci si
on bdzie tylko w okresie historycznym, to znaczy od

pojawiania si pierwszych monet polskich za Mieszka I.

Do sigania dalej wstecz brak nam danych bezpo-

rednio-numizmatycznych. To nam wcale nie przeszko-

dzi do wyprowadzania pewnych wniosków retrospe-

ktywnych. Do takich naley i zdanie p. Gumowskiego,
który twierdzi, e w poowie X w. na obszarze pastwa
polskiego kryy same monety wschodnio - arabskie.

Ale to moe by uwaane li tylko za hypotez.
Podajemy tutaj spis wykopalisk monet wschodnich,

na obszarze Polski w dorzeczu Odry i Wisy oraz ich

dopywów. Idziemy przytem od gór rodkowych w dó
rzek w kierunku morza.

Odra (lewy brzeg).

Rudelsdorf (pow. Niemcze na lsku): kawaki dyr-

rhemów Abbasydów 4; Samanidów 50; Buwaidów 4;

Hamdanidów sztuk 1 (Inidzy 790 a 960 r.). Data zako-

pania 995 r.

Rudelsdorf II (tame) arabskich 1 szt, i 318 gr. 1010 r.

Niemcze (lsk górny) kilka tysicy monet niemie-

ckich i arabskich X lub XI w.

Bystrzyca fPeisterwitz przy Oawie na lsku) okru-

chy monet wagi 377. 5 gr. 1005 r.

Gniechwitz (przy Cauth na lsku) monety niemie-

ckie 4 i arabskie nastpujce: Abu Daudidów (800), Du-

*) Gumowski, j. w., str. 185.
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weidów 932—949, Samanidów (913—942); najwicej

dyrrhemów kalifa Nuh I (942—954) 950.

Wicyk (pow. Woawa) arabskie: Abbasydów 1 szt.

Samanidów 1 szt. Buwaidów 1 szt. 1025.

Karowane (koo Wrocawia) nieoznaczone dyrriemy
z dat zakopania

.
980.

Wszystkie miejscowoci wyej oznaczoiie s poo-

one na przejciu od lska do Czech przez wwóz
kadzki, przyczem rozmieszczenie skarbów wskazuje

na kierunek ustalony ju przez Sadowskiego z Czech

ku brodom w rodkowym biegu Odry Dyhernfurtu

albo Brodu Dyhernów -).

Barycz (prawy dopyw Odry).

Wielowie (pow. krotoszyski), 1 szt. Samanidów

(902) i 1 szt. Omajadów 1025.

Rawicz (pow. poznaski) 1 dyrh. Abbasydów z 934

r. i wiele fragmentów Samanidów i Buwaidów 1039.

Wilkowo Niemieckie (pow. Leszno) arabskich 3. 3 gr

z dat zakopania 1039.

S to miejscowoci na przejciu przez Barycz (koo

Wsosza) z Dyhernfurta do Szremu.

Sieroszewice (pow. Odolanów): 74 monet Abbasy-

dów, Samanidów, Buwaidów, Dulafidów, Hamdanidów,
a do r. 971 980.

Oobok (pow. Odolanów): 12 sztuk dyrrhemów i wiele

fragmentów 1003.

Tdy obchodzono zwykle bagna Baryczu, udajc
si na pónoc przez Gosty ku Szremowi albo przez

Kalisz do Konina i Koa. Ta wic droga prowadzi nas

do dorzecza Warty.

Warta górny bieg wraz z lewym dopywem Prosn.
Majków (pow. kaliski): dyrrhemy cae i poamane

z dat zakopania 1030.

Bronczyn (w sieradzkim) nieokrelone 1030 r.

») Sadowski, j. w., str. 4.
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Warta (bieg rodkowy).
Jarocin (po w. Pleszew) U szt, dirrhem 1005.

(W ssiedztwie Szremu na przejciu z Kalisza lub

Wsosza).
czny Myn (pod Poznaniem) kawaki monet ba-

warskich i kufickich z VIII, IX i X w. wagi 140 gr.

z dat zakopania 950.

Pozna: 4 fragmenty Samanidów, Abbassydów i Okai-

lidów a do r. 1000 1020.

Eckstelle przy Dugiej Golinie (pow. obornicki)

7 caych i 20 fragmentów dyrrhem 980.

Turwia (pow. poznaski) 80 fragmentów dirhem

z dat zakopania 970.

Obrzycko: wykopalisko jedno z najwaniejszych:

krzyówki polskie z napisem ODDO; niemieckie, fran-

cuskie, woskie, bizantyjskie, starorzymskie (Antonina

Piusa, Teodozyusza); kapuaskie; arabskie (przewana
cz): fragmenty dirrhemów dynastyiOmajadów, Sama-
nidów, Buwaidów, Sassanidów; nadto jedna moneta
hindustaska 973.

Std: dwie najwaniejsze drogi na Pomorze biegn
albo przez Note midzy Czarnkowem a Ujciem, albo

dalej wzdu Warty przez Santok do Szczecina — na

tej ostatniej.

Starodworek (przy Skwierzynie) dyrrhemów 22 szt.;

najmodsze z r. 1010. 1018.

Note.
Uszcz (pow. bydgoski) bizantyjskie i arabskie —

przewana cz skarbu najwicej Samanidów a do

Abdul-Malika
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To ostatnie wykopalisko wskazuje kierunek ku Uj-

ciu od strony Szremu.

Gniezno: fragmenty 1000 r.

Parlin kolonia (pow. mogileski): 1 szt. dyrrhema
z dat zakopania 1025 r.

Murczyn (pow. niski w poznaskiem): Abbasydów
(908—932) 1 szt., Hamdanidów (968), 2 szt, Buwaidów
(982), 0.47 gr., Omajadów 0.75 gr., nadto fragmenty 1000.

InnoWrocaw: V2 dyrrhemy 1039.

Te wszystkie punkty do wyranie wyznaczaj kie-

runek dróg na przejciu od rodkowej Warty ku No-

teci, a zwaszcza ku rodkowej i dolnej Wile.
Wisa i lewobrzene dopywy.
a) Bzura na przejciu od Warty Nerem do Wisy.
Goszczyna, Sierpów II, czyca: dyrrhemy arabskie

z dat zakopania 1018.

Mniszki (pow. czycki): 2 fragm. Samanidów, 32 szt.

niepewne 1039.

Sojkowice (?) (moe Sujkipow. gostyski): dyrrhemy
z dat zakopania 1029.

b) Brda na przejciu od Warty Noteci do Wisy.
Bydgoszcz: dyrrhemy arabskie 1000.

Wisa i prawobrzene dopywy.
a) górny bieg.

Bochnia (pod Krakowem): 2 fragm. 1065.

b) rodkowy: Wkra.
Ciechanów: dyrrhemy 1018

Ciechanów: 21/2 szt. 1020.

Tdy jest przejcie do Prus od strony Wisy albo

midzy jeziorami, albo dalej na zachód ku Drwcy
przez Brodnic.

Dobra (koo Pocka): 1 szt. dyrrhem 1012.

Trzebu (powiat pocki): nieokrelone 1045.

Tdy przejcie od górnej Bzury na pónoc.

c) dolny: Drwca.
Bierzgów (w okolicy Torunia): 4 szt. do r. 1003;
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Samanidów, Buwaidów i Abbasydów, chanów turkie-

staskich i Bugarów nadwoaskich 1025.

Dalej na wschód w dorzeczu Wisy monet wscho-

dnich cznie z polskiemi nie spotykamy, chocia mo-

nety polskie cznie z zachodniemi znajdowano i nad
Narwi (Okunin pod Nowym Dworem ^) i na Woyniu
jak w Chromiecach 2).

To wic wskazywaoby, i w historycznych czasach

handel polski zwraca si wicej ku zachodowi i pó-
nocy, jak ku wschodowi. Z tego pierwszego zatem ró-
da pochodziaby wikszo monet arabskich, znajdo-

wanych w Polsce.

Istotnie, gówne wykopaliska monet polskich i arab-

skich przypadaj na znan artery komunikacyjn, -
czc kraje naddunajskie z morzem Batyckiem. Biegnie

ona wzdu rodkowego biegu Odry i przekracza Pro-

sn oraz Wart w wielu miejscach, aby przez doln,

w czci rodkow Wis dotrze do Prus tak samo,

jak bardziej na zachód poprzez Note i Odr kieruje

si na Pomorze.

Bieg górny Wisy jest wykluczony z tej komuni-

kacyi midzynarodowej. Jedyny wyjtek stanowi moe
Kraków. Tutaj te w ssiedztwie Krakowa pod Bo-

chni znajdujemy jedno takie wykopalisko. Ale niema

w tem sprzecznoci z kierunkiem drogi — raczej prze-

ciwnie. Jak si póniej okae, Kraków ley na przej-

ciu od lska czyli górnej Odry do Wgier, a wic
krajów naddunajskich.

Do osobliwoci wykopalisk numizmatycznych na

ziemiach polskich, zaliczaj si monety z napisami

arabsko-aciskimi. Jedn tak znaleziono w Trzebuni

(1024), pochodzc z Ratysbony. Jestto moneta Hen-

ryka Ptasznika (919—936 r.). Nosi ona napis aciski:

*) Gumowski, j. w., str. 221.

*) j. w., str. 224.
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f HINRICYS, a na rewersale imi wspóczesnego mu
kalifa Moktadora (908—932). Napis po arabsku brzmi

tak: »król wiernych Moktador billah ben Motadhed« ^).

Babelon wspomina o innej monecie dwujzykowej a-
cisko-arabskiej, znalezionej w Polsce z imieniem arab-

skiem kalifa Heszama (f 1009); na rewersie z legend
acisk Henryka II 2).

Czy te wykopaliska nie mówi same przez si o roz-

gazionym ruchu handlowym midzy Niemcami a pa-
stwami muzumaskiemi wschodu? A jeeli tak, kto go
prowadzi, i dla kogo te monety suyy?

Przypuszczeniu, i Polska poredniczya w wymia-

nie Niemiec ze wschodem, sprzeciwia si kierunek dróg

handlowych, stwierdzony samymi >vykopaliskami mo-

net arabskich. Natomiast, fakt monet dwujzycznych
arabsko-aciskich sam mówi za siebie, jeeli te mo-

nety dziwnym zbiegiem okolicznoci znajduj si tylko

na ziemiach polskich.

Pokusimy si rozwiza to zagadnienie, odpowia-

dajc na inne pytanie, kto poredniczy w handlu po-

midzy wschodem i zachodem.

Archeolog szwedzki Worsaae skonny jest przypu-

szcza, i kupcy arabscy docierali do morza Baty-
ckiego, podobnie jak Duczycy zakadali przy ujciu

Wisy zwaszcza w Samlandyi kolonie dla handlu z Bii

zancyum i ze wschodem '). Wyej dowiedzionem zo-

stao, i kupcy arabscy dochodzili najdalej w swych
podróach handlowych do Bugarów kamskich, i e
prócz tej drogi na wschód by}- jeszcze dwie inne:

droga wareska do Konstantynopola i droga rabinitów

*) Lelewel. Numizmatiue du mogen age t. II, str. 113.

*) Babelon. Du commerce des Arabes, j. w., str. 32.

') Worsaae J. J. A. La colonisation de la Russie etdunord
Scandinave et leur plus ancien etat de la civilisation (Mem, de la

soc. roy. des antiuaires du Nord. Nouv. ser. Kopenhaga 1873),

str. 193.
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czyli kupców ydowskich przez kraje Sowian. Jako je-

dynymi reprezentantami wiata wschodniego na dworach
zachodnich w IX i w X w. byli ydzi. wiadcz o tem
poselstwa od Haruna al Reszyda do Karola W. w oso-

bie yda Izaaka r. 802, 807 ^) jak i obecno Ibrahima

ibn Jakuba w poselstwie do cesarza Ottona W.
To te niczego innego nie naley nam szuka, chcc

odpowiedzie na pytanie co do stosunku pierwotnego

Polski do Wschodu, zwaszcza pod wzgldem handlo-

wym, jak obecnoci i porednictwa ydów. A lady ich

s istotnie przechowane i to nietylko w opisie tego
Ibrahima co do kraju Mszki, jak i w innych analogicznych,

powtarzanych póniej na wschodzie wród Arabów,
ale take i w wykopaliskach numizmatycznych.

Poród monet najdawniejszych polskich znajduj si
srebrne denary brakteaty z napisem ydowskim. Napis

ten brzmi po hebrajsku: Mesuo, albo Meshha fecit,

take Mishha czy te Meshha. Ten ostatni znale-

ziony na lsku, przedstawia wizerunek monarchy w po-

staci siedzcej, trzymajcego w lewej rce bero, a na kola-

nach miecz. Najczciej jednak powtarza si typ z na-

pisem »Meshha, król polski «
*).

Co oznaczaj te najstarsze polskie monety, znaczone

po hebrajsku? Lelewel nie chcia przyj, e s to monety
urzdowe, co najwyej uwaa je tylko za zabaw nie-

szkodliw *).

Ale nie mona na rzeczy faktycznie stwierdzone,

chocia niezwyke, zapatrywa si jako na co nie-

rozumnego. Przeciwnie, z charakteru monety, jako

rodka wymiany i urzdowego znaku wartoci, musimy
przyj, e moneta hebrajska miaa suy kupcom tak

») Ann. Fuldenses. Mon. Germ. t. I. pod r. 802, 807.

*) Lelewel J. Pienidze Piastów. (Polska wieków rednich
t. IV), str. 377.

*) j. w., str. 379.
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samo na zachodzie, jak i na wschodzie. Ale jeeli nie no-

sia ona napisu ani aciskiego, ani arabskiego— bo o pol-

skim trudno byo m5'^le, tylko hebrajski, to jedynie

dla tego, e ten jzyk musia by jzykiem ówczesnych

stosunków handlowych. Inaczej mówic. ydzi byli

pierwszymi kupcami w Polsce; oni te byli gównymi
porednikami w handlu pomidzy rodkow Europ
a take Polsk i wschodem. Poniewa za Polska leaa
na drodze od krajów naddunajskich do morza Baty-

ckiego, przeto jej udzia w handlu wschodnim by tylko

czstk wielkiego handlu batycko-pónocnego.

Tak wic, rezultat poszukiwa stosunków bezpo-

rednich midzy Polsk a Wschodem na drodze nu-

mizmatycznej jest ujemny. Jedyny zwizek, jaki za-

chodzi midzy nadbatyckiemi a polskiemi wykopali-

skami monet wschodnich w dorzeczu Wisy i Odry zwraca

nasz uwag nie na Wschód, lecz na poudnie w kierunku

czy to Czech, czy te Wgier, czy to wogóle krajów

naddunajskich.

Na to bezporednie oddziaywanie obszarów nad-

dunajskich na obszar Wisy i Odry, musimy zwróci
baczn uwag, zwaszcza e — co jest te nie bez du-

ego znaczenia — i pierwsze wiadomoci geograficzne

o tych krajach stamtd równie pochodz.



VII.

Zwizek krajów nad Wis z obszarem
naddunajskim.

Pierwsze wiadomoci na zachodzie o Polsce nie maj
charakteru pastwowego lub plemiennego, tylko geogra-

ficzny. Dwa s róda, w których jest mowa o dorzeczu

Wisy. Jedno, to geografia Alfreda W. (okoo 900 r.).

Pisze on w niej o kresach Europy na pónoc od Du-

naju i na wschód od Franków: »Na wschód od kraju

Moraw (Morawia) jest kraj Wisy (the country of

the Wisie albo Wiseland), a na wschód od niego jest

Dacya (Datia), poprzednio Gocya (Gotan« ^).

Drugie ródo z koca tak samo IX w., wymienia

te w liczbie krajów na pónoc od Dunaju Wilan (V ui-

slana) bez adnego bliszego oznaczenia miejsca ich za-

mieszkania -). Cay jednak szereg innych ludów obok
wymienionych mieszka nad Odr lub midzy Odr
a ab: Sleenzane, Lunsisi, Dadosesani, Milzane, Besun-

zane, Yerizane, Fraganeo, Lupiglaa, Opolini i Go-

lensizi ^).

Jeeli chcie okreli sobie bliej znaczenie tego

kraju Wilan, trzeba powróci do geografii Alfreda W.,

a mianowicie do podróy Wulfstana. Opisuje on kraj

^) King Alfred the Great. A description of Europ, wyd.

Bosvrortha. Londyn 1855, str. 8.

2) Mon. pol. t. I, str. 10: Ungari, Yuslana, Sleenzane ciritates.

») Pr. Slavia u Lelewela w Geogr. du moyen age t. III

i IV, str. 36.
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Wendów, który si rozciga a do ujcia Wisy. O Wi-

le mówi, e jest bardzo szerok rzek i ley w po-

bliu Witlandyi i Wendów, a Witlandya naley do Ai-

stów (Estum). Wisa wypywa z kraju Wendów (Weo-
nodland) i wypada do zatoki wieej (Estmere), Na
innem znów miejscu powiada, e Wisa wypywa z po-

udnia Wendyi^). Tu wic o adnym narodzie, ani

o kraju Wislan niema wzmianki — a obszar Wisy jest

podcignity pod ogóln nazw Wendyi czyli kraju

Wendów. Jedynie wic znajomo terytoryum nad Wi-

s moga da powód do nazywania mieszkaców jego

Wilanami. Bya to przy tem tak samo nazwa ogólna

terytoryalna, jak i inna nazwa obszerniejsza Wendyi
i Wendów.

Podobne wzmianki o kraju Wilan spotyka si
take i w sagach. Jedna taka pie, rzekomo anglo-

saskiego piewaka, wspomina »o walkach niespoczywa-

jcych nigdy i szybkich wojskach, które koo puszczy

Wilaskiej broni starej stolicy ludziom Etlowym« ^).

Bielowski przypuszcza, na równi z archaicznoci pie-

ni, e jestto echo walk Gotów ze Sowianami nad
Wis. Dzi staroytno zarówno sag skandynawskich,

jak i poezyi Eddy jest stanowczo zaprzeczon. Ani

jedna pie zdaniem germanistów nie powstaa wcze-

niej od 9-go wieku. Podobnie sag skandynawskich

nie uwaa si za utwór caej pónocy, tylko jednego

islandsko-norweskiego szczepu 3). Tym wic sposobem
s to utwory i to w dodatku cile literackie okresu

Wikingów. Jeeli przeto s jakie echa zdarze dzie-

jowych, to najazdów Wikingów na wybrzea morskie

przy ujciu Wisy i cierania si z plemionami tamtej-

szymi, nigdy za walk Sowian z Gotami.

Tak samo modsza saga (Thidrekssage), która mówi

») Alfred the Great, j. w., str. 19.

*) Mon. pol. t. I, str. 9.

^) PaulHerrmann. Nordische Mythologie. Lipsk 190.S, str. 8.
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O wielu wojnach Etzela ze sowiaskiemi plemionami,

powstaa na gruncie dolno-niemieckim dopiero w 12

i 13 w. Z niej, zdaniem lirika, zapoyczya poudniowo-
lub górno-niemiecka saga wiele motywów historycznych.

Tak w pieni o Nibelungach na dworze Etzela poja-

wiaj si Polacy, Rusini i Grecy. Tutaj wprowadza
ona te imiona takie, jak Witzlan i Poytan^).

Czy to pierwsze powstao z tradycyi nazwy Wilan,
czy moe raczej z Winelan, Wenelan (Wacaw), król

czeski, nie da si rozstrzygn 2).

Tem mniej jednak nazwa ta Wilan skada si na
okrelenie jednego plemienia, jak raczej na nazw kraju

i plemion, zamieszkaych nad Wis w kierunku na
pónoc do morza, oraz na zachód do Odry, a wic na
okrelenie obszaru pierwotnego pastwa polskiego.

Jedno, co ma przemawia za pojciem Wilan, jako

osobnego szczepu, czy te plemienia, to wzmianka w y-
wociarzu w. Metodego o ksiciu Wilan: »IIóraHBCK'B

KtHiiBB cHJiHi. Be./TbMH c^K BI, BiicjT^K^h^ ^). Tutaj wyraz
»w Wisach« rozumie si dzisiaj, jako nazw kraju,

i przez analogi dwikow do Wilicy nad Nid
umieszcza si tego ksicia, jako wadc plemienia Wilan,
nad górnym biegiem Wisy. Ale w *Wisach « jest tylko

liczb mnog od Wisy i nie zdradza niczem pokre-

wiestwa z Wilic lub Wilanami. I ten szczegó wic
jest ani plemienny, ani polityczny, tylko czysto topo-

graficzny.

Aeby zda sobie spraw ze znaczenia tych nazw,

jak Wisa, kraj Wisy lub Wilan, trzeba zwróci uwag
na stosunki hydrograficzne dawnej Polski.

Tam, gdzie tradycya historyczna umieszcza poczt-

1) liricek O. L. Deutsche Heldensagen, Strassburg 1898 str. 179.

=>) HeinzelRicher. Ueber die Waltersage. Sitzber. Ak. in Wien
hist. fil. ki. t. 117, str. 91. Na pokrewiestwo Wilana z nazw
Wacawa, wskaza pierwszy Nehring.

s) Mon. Pol. t. I, str. 107.
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kowe dzieje Popielów i kolebk Piastów, ley Gnie-

zno, w pobliu Warty, i Kruszwica nad jeziorem Go-

pem. Podania te wielokrotnie byy rozbierane i ze

strony mitologicznej, i ze strony porównawczo-etno-

graficznej. Wytumaczeniu ich na tle charakteru miej-

scowoci powici znaczn uwag w swoim czasie Su-

rowiecki. Wykaza on mianowicie, e wody Gopa mo-

gy przedtem siga zarazem Warty i Wisy ^), czyli

inaczej mówic, jezioro Gopo musiao by odpywem
albo artery komunikacyjn midzy morzem a krajem

Polan. Przy badaniu terenu miejscowego okazuje si isto-

tnie, e wody jeziora Gopa stay przed laty przynajmniej

na poziomie 11 stóp wyszym, anieli dzisiej, i e wy-

leway si dzisiejsz Goplenic do Warty, pync przez

dzisiejsze jeziora Lubstowskie i leziskie-) Dowodów
bezporednio przekonywajcych o odpywie do Wisy
niema, gdy teren ze wschodu od Gopa nie by ró-

wnie dokadnie badany. Ale szereg dolin i bagien na

wschód od Kruszwicy i Noteci ku Wile wskazuje, e
przy dawnej obfitoci wód musiaa by caa okolica

atw do komunikacyi wodnej ^). Surowiecki nie wy-

ciga wniosku z jednego jeszcze faktu zaobserwowa-

nego, a mianowicie zatamowania prawdopodobnego od-

pywu wód na Noteci. Temu tylko mona przypisa
wysoki poziom dawny Gopa— a w takim razie wody
jego musiay spywa przewanie ku Wile.

Nie bdziemy si zatrzymywa nad atwemi hypo-

tezami co do najazdu Wikingów i wizaniu z nimi mytów
o myszach i Popielu — na jedno trzeba wszake zwróci
uwag, t. j. na blizkie ssiedztwo kraju Polan nie z Gda-
skiem, jak rozumia Surowiecki, i inni pisarze, gdy o roli

») W. Surowiecki. O rzekach i spawach krajów Ks. War-

szawskiego, cz. I, str. 103.

') j. w., str. 112.

3) j. w., str. 113.
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ówczesnej Gdaska nic nie wiemy, lecz ze znakomitem
i gonem w okresie Wikingów Truso, miastem przy
ujciu Wisy pooonem.
W Geografii Alfreda W. czytamy bardzo dokadny

opis jego pooenia. Mówi on o zatoce wieej i po-

daje jej szeroko najmniej na 15 mil. Ze wschodu
wpada do niej Elbing (Ilfing) z jeziora Truso (Drau-

sen), nad którym stoi miasto tego imienia. Tak wic
z jednej strony do zatoki wieej wpada Wisa, a z dru-

giej Elbing. Pierwsza z kraju Wendów — a druga
z kraju Aistów (Eastland). A dalej Wisa, poniechajc
ju Elbinga, wyj^ywa z owego hafn czyli zatoki przez

zachodnie ujcie do morza i to rami si zowie ujciom
Wisy 1).

Jestto tak dokadny opis geograficzny ujcia Wisy
wraz z dwoma jej ramionami: Leniwk (Wis Gda-
sk) i Nogatem z odpywem Elblskim z jeziora

Truso, e tj'^lko dokadn znajomoci wybrzea pru-

skiego przez ludy ówczesne skandynawskie mona go
sobie wytumaczy. Jako Alfred W. dodaje jeszcze

opis polityczny i obyczajowy kraju Aistów czyli Pru-

saków, który nazywa Witlandy. Kraj za Wendów
pozostawia na stronie.

adnego dowodu o zapuszczaniu si stamtd w gb
ldu róda nie przytaczaj. Jest tylko wzmianka o Truso,

jako celu wypraw morskich Wikingów. Wulfstan odby
podró z Haddeby do Truso w cigu 7 dni i tylu nocy

morzem ^). Owa Haddeby (Haepum, Haedum) bya ogni-

skiem ruchu handlowego na morzu pónocnem. W po-

dróy Othera pooenie jej jest okrelone midzy kra-

jem Winidów czyli Wendów, a Saksów i Anglów. Na-

leaa za do Duczyków ^). Std trzeba wnosi, i

») King Alfred the Great, str. 18.

») j. w., str. 18.

») j. w., str. 15.

A. Szelgowski.
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leaa ona gdzie w dzisiejszym Szlezwigu. Ta miejsco-

wo bywa wymienian czsto w sagach skandynaw-
skich. U kronikarza dyecezyi hamburskiej Adama Bre-

meczyka wystpuje ju na jej miejsce, jako punkt
wyjcia eghigi zachodniej, Adiubura czyli Szlezwig^).

Ten ostatni wymienia poród wysp nalecych do
Sowian po Fenebre i Rugii — Zambi (Semland)

w ssiedztwie Rusów i Polan, która jest zamieszkaa
przez Zambów lub Prusów 2). Ta Zambia bya równie
ogniskiem handlu na wybrzeu wschodniem Batyku.

Std pochodzi bohater sagi o Kanucie (Knytlingasaga)

Yidgantz, kupiec, czowiek obyy, który odbywa te cz-
sto podróe na wschód i do Haddeby (Heidebyum). Przy-

j on chrzecijastwo i dostpi póniej wielkich ask
u Kanuta — opowiada mu te o podróach, które od-

bywa ^).

Podczas, gdy ziemia Prusów czyli Aistów bya ce-

lem wypraw handlowych Skandynawczyków, o ssie-

dniem Pomorzu mamy wiadectwa, e czasowo czy te
chwilowo byo nawet przedmiotem ich okupacyi. By to

ów kraj Wenedów Alfreda W. (Weonodland), który Wulf-

stan mia po prawej stronie, pync z Haddeby do Truso,

czsto opiewana w sagach skandynawskich Winlandya
(Windland) — cel wypraw upieczych. Rezultatem je-

dnej z nich byo zaoenie Jamsborgu albo Jamny,

twierdzy przy ujciu Odry. Palnotóki, król (jarlof) Fjo-

nii, który panowa take w Bretlandyi (Wales), pod-

j wypraw w lecie do Winlandjd. Król tamtejszy Bu-

rislaf odezwa si do z propozycy przyjani i pokoju

a nastpnie zaproponowa mu obwód (fylki albo riki),

») Adami Gsta Hamburgensis ecclesiae. (Ss. res. germ.),

t. II, str. 312.

*) j. w., str. 371.

») Antiuites russes d'apres les monuments historiues des

Islandais et des anciens Scandinaves. Kopenhaga 1852, t. II,

str. 134.
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zwany Jam u siebie, z warunkiem, e tam si osiedli

i bdzie broni tego kraju. Palnótoki wraz ze swoj
druyn przyjli to wezwanie i szybko wzili si do dziea.

Zbudowali naprzód zamek nadmorski, przezwany Jóms-
burgh. Nastpnie zaoyli port, w którego obrbie 300

wielkich okrtów mogo si pomieci. Wejcie do nie-

go byo zabezpieczone rodzajem kraty. Zbudowano je

w ksztacie wielkich arkad, które si zamykay drzwiami
elaznymi na wewntrz. Na nich bya zaoona forteca

(kastali), uzbrojona w dziea katapulty (valslongva).Cz
miasta leaa na morzu; wszycy zwali je morskiem i).

Miasto jestto ów Wolin, o którym pisa Adam Breme-
czyk. e stanowi najznakomitsz stacyw pobliu dla bar-

barzyców i Greków... e jest najwiksze z miast Eu-
ropy, w którem mieszkaj Sowianie z innymi naro-

dami Grekami i barbarzycami, gdzie mog take prze-

bywa i Sasi, jeeli publicznie nie manifestuj si ze

sw religi. Nastpnie tene autor sawi gocinno
mieszkaców, bogactwo i zasobno w towary z pó-
nocy cigane; mówi o ogniu greckim (Olla Vulcani)

i o pooeniu przyrodzonem nad ujciem wielkiej rzeki

trzema ramionami wpadajcej do morza').

Obok tylu przesadnych pochwa na rzecz pónocnej
stolicy Sowian, jak przyjmowa wzmiank Breme-
czyka o Grekach, licznie zamieszkaych w Wolinie? Do-
wodzioby to stosunków bezporednich kupieckich po-

midzy Konstantynopolem a Sowiaszczyzn zachodni?
Zachód od czasów Karola W. pozostawa bezwt-

pienia pod bezporednim wpywem cesarstwa wscho-

dniego. Wpyw bizant3'jski na architektur, sztuk
i przemys zachodni jest niezaprzeczony. S lady bu-

downictwa bizantyjskiego na katedrze w Akwizgranie,

sztuki malarskiej na miniaturach rkopisu Godeskal-

1) Du C halli u. The viking age, t. I, str. 160 nn.

») Ss. rer. Germ,, t. VII, j. w., str. 312.
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skiego z koca VIII-go w. Ale wpyw ten, o ile wiemy,

szed bezporednio z poudnia przez miasta portowe

woskie i francuskie. De Vogiie datuje go wczeniej ani-

eli pocztek IX w. na niektórych budowlach poudniowo-
francuskich, ale siga on póniej daleko na pónoc
nawet do Niemiec. Wzmocni si za skutkiem mae-
stwa Ottona II z Teofan.

W XI w. Meinwert, biskup padernborski wzywa ju
architektów z Grecyi do budowy kocioa w. Barto-

mieja. Na pocztku XII w, w katalogach klasztornych

czytamy imiona artystów greckich, jak mnicha Teofila

w ScJiedula dwersarum artium,^). A tak samo, jak ze

sztuk, miaa si rzecz z wyrobami przemysu. Tka-

niny bizantyjskie dochodziy do Niemiec. Nad Re-

nem do dzi dnia przechoway si wspaniae szaty je-

dwabne nawet z napisami greckimi w grobowcu Ka-

rola W., ale take w Szwabii i Bawaryi. Obfituj w nie

skarbce kocioów w Rat5'^sbonie, Eichstadzie i Bam-
bergu 2). Droga, którdy mogy dochodzi te wyroby
przemysu bizantyjskiego — bya rzeka Dunaj. Handel
Niemiec z Wochami gównie z Wenecj'^, naley do pó-

niejszego okresu czasu, gównie datuje od zdobycia Kon-

stantynopola przez krzyowców '^). Czy i do dalszych

ziem na wschód nad ab, Odr i Wis dociera

wnyw bizantyjki— nie jest to wykluczone. Nadzwyczaj,

bogatj'^ w materye wschodnie skarbiec kocioa Marya-

ckiego w Gdasku zawiera tkaniny, pochodzce z XII

i XIII w., niektóre kobierce wprost z napisami arab-

skimi^), ale zdaje si, i dostay si tutaj ju znacznie

') Bayet C. L'art byzantin. Paris, str. 315.

*) Cahier Ch. et Martin M. Melanges d'archeologie, d'hi-

storie et de litteratui-e. Pary 1851, t. I, str. 233, nn.

') Moim en ti Pompeo. La storia di Yeuezia, nella vita pri-

vata delie origini alla caduta delia republica. Bergamo, IV wyd.

1905 cz. I, str. 322.

*) Brausewetter Arthur. St. Marlen in Danzig. Bielefeldt.

i Lipsk. 1899, str. 21.
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póniej, moe jako wota rycerzy zakonu niemieckiego,

przyniesione z wypraw krzyowych.
Natomiast w Skandynawii znajdujemy z tego okresu

czasu od VIII-go do X-go w. w grobowcach tkaniny

szyte zotem pochodzenia bizantyjskiego i). Sagi czsto

wspominaj o pawooce, która niewiadomo czy bya
purpur jedwabn, czy te zotogowiem^). Otó jest

rzecz charakterystyczn, i róda wspóczesne, poczy-

najc od Alfreda W., koczc na Adamie Bremeczyku,
zestawiaj te kraje Sowian bezporednio ze wschodem
czyli Grecy. Takie znaczenie ma w geografii Alfreda

oznaczenie miejsca za Karynty — kraju Bugar (Bu-

gara land) i Grecyi (Greca land), a za krajem Wilan
Dacyi, dawnej Gocyi^).

U Adama Bremeczyka Sclavonia koczy si tam,

gdzie si poczyna Bugarya, Wgry i Grecya ^).

We wszystkich wiadomociach geograficznych lu-

dów skandynawskich' wzmiankowana jest droga bez-

porednio ldowa do Grecyi. Tak w ksidze Skalholta

Germania nazywa si Saxoni albo Saxlandy. Bomie-

dzy ni a Grecy pynie wielka rzeka Dunaj % czyli

inaczej mówic, Dunaj wiza w wyobraeniu ludów
pónocnych kraje nadreriskie i nadabskie z Grecy.
W manuskrypcie XI w. t. z w. ksidze Hauk Erlend-

sona« czytamy, e z Saxonii droga ldowa prowadzi

na Wgry; a stamtd mona i, dokd si podoba —
albo na wschód w kierunku Gardów, to znaczy na

Ru, albo do Grecyi w kierunku Konstantynopola,

a stamtd do Jerozolimy^).

Tak samo przeto, jak dawniej w okresie rzymskim

1) Sophus Miiller. Urgeschichte von Europa, str. 187.

*) "Worsaae, j. w., str. 191.

») King Alfred, j. w., str. 5.

*) Ss. res. Germ,, t. VII, str. 311.

*) Ant. russes, j. w., t. II, str. 447.

•) Ant. russes, j. w., t. II, str. 441.
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zatoka wendyjska bya celem wypraw handlowych po
bursztyn na pónoc do morza Batyckiego, tak w do-

bie przed r. 1000 zwraca si w czci ruch handlowy
pónocy— handel okresu Wikingów ku Dunajowi w kie-

runku Bizancyum czyli Konstantynopola.

Ju wyej wykazalimy, i przez kraj Bugar i Cha-

zarów szed handel naddunajski z pastwami muzu-
maskiemi. T wic drog na wschód mona jedynie

wytumaczy wykopaliska monet arabskich, poczynajc
od ujcia Wisy poprzez rodkowy bieg tej rzeki w kie-

runku ku redniemu i górnemu biegowi Odry. Bya
to droga do Czech, jak równie na Morawy i Wgry,
Ju przez to samo, e nie znajdujemy tych monet na

prawym brzegu Wisy i jej dopywach prawobocznych
wskazuje, e droga z Polski czy z zachodu na wschód
przez Ru pierwotnie nie istniaa. Jako róda skan-

dynawskie wskazuj z pocztku jako drog jedyn
ldow z pónocy na wschód— Wgry. Std wida, e
zwizek Polski z Rusi ma wtórne znaczenie. Jest on

produktem pastwowego rozszerzania si Polski, i jako

taki, naley do doby cile historycznej.



VIIL

Zmiana dróg handlowych: wogskiej na
dnieprowsk.

Podczas, gdy wszystkie wiadectwa mówi o naj-

wczeniej szem poczeniu Polski z krajami naddunaj-

skimi, e tdy kierowa si w czci rucli iandlowy
pomidzy pónocn Europ a krajami poudniowo-
wscliodnimi, jak Bizancyum — a nawet wsciodnimi
kalifatami, w XII w., czytamy ju wiadomo, e Pol-

ska od wielkich dróg handlowych jest oddalona, e
co najwyej przechodz ni kupcy, idcy na Ru a wic
do Kijowa. Ta ostatnia droga jest przedewszystkiem

drog na wschód i wobec tego przez Polsk otwarte

jest przejcie gównie z Niemiec, a moe take i z kra-

jów skandynawskich na Ru. Oczywista, odpada tu-

taj kwestya poczenia lokalnego midzy obydwoma
krajami — bo to wynika ju z geograficznego ich s-
siedztwa. Mowa by moe tylko o drodze wielkowia-

tov.'ej, po której podróuj cudzoziemcy, bo w takiem

tylko znaczeniu móg Gall uy wyrazu »peregrini<i^,

którzy podróuj po Polsce.

Odkd kierunek midzy krajami nadbatyckimi

a Bizancyum i Arabami zmieni si z poudniowego: od
pónocy ku poudniowi — na równolenikowy — z za-

chodu na wschód, przez Polsk i Ru — stanowi pytanie,

majce nietylko handlowe, ale i polityczne znaczenie.

Odkd signiemy do wiadomoci geograficznych o sto-
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Simkach zlewiska Batyckiego z Rusi, najdawniejsze

z nich nie znaj innej drogi, jak waresk.

U starszych geografów zachodnich Ru wcale nie

jest znan, Na jednym z mapomundów X w., o któ-

rym podaje wiadomo Babelon, nie znajdujemy Rusi

wcale w liczbie krajów wymienionych na pónocy Eu-

ropy.

W porzdku kolejnym z zachodu na wschód wyst-

puj takie miejscowoci, jak: Neronorroen (Norwegia),

Slespia (Szlezwig), Dania, a póniej Bugarya, Scytya,

Naperfida (Dniepr), Hypanis (Bug), Tanae i morze

Czarne, które si czy z Kaspijskiemu).

Tymczasem mapomundum skandynawskie z poowy
XII w., wymienia ju nastpujce kraje pónocnej Eu-

ropy z zachodu na wschód, poczynajc od Islandyi,

a po granice Bizancyum. Id wic z kolei: Tile, Island,

Norwegia, Gautland, Svipjod, Rusi, Bjarmar, Scithia

frigida, Eronei, Kiovia, Misia-). Poniewa daty te karto-

graficzne musiay wzrasta w miar rozszerzania si
dróg handlowych, przeto mamy w tym postpie wiedzy

geograficznej miar wzrostu stosunków handlowych mi-
dzy pónoc Europy a Bizancyum za porednictwem Rusi.

Uderzajcem jest, e nawet w opisie pónocnej

Europy Alfreda W. jest luka co do ziem ruskich. Wpra-
wdzie ogranicza si on na wybrzeach morza Baty-

ckiego, ale natomiast wymienia liczne plemiona Finnów
we wschodniej Europie i posuwa si na pónoc a ku
brzegom morza Biaego.

Tak Szwedzi wedug niego maj na pónoc od sie-

bie poza pustyniami kraj Cw^en-land (Laponi), a na

pónocny zachód Scride-Finnów ^). Caa przestrze mi-
dzy oceanem Lodowatym a górami Uralskimi bya ju

*) Babelon. Du commerce des Arabes, j. w., str. U.

*) Ant. russes, t. II, str. 394.

») King Alfred, j. w., str. 8.
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znana Wikingom, którzy przedsibrali tam czsto wypra-

wy rybackie w celu poowu fok i wielorybów. By to kraj

Bjarmów (dzisiejszy Perm), znany z podróy Othera,

który zbada go od strony ujcia Dwiny i). Zreszt
docierano do take drog ldow przez ziemi zna-

nych ju Merjów. Podug bowiem sag, król Harald roz-

kaza Bjornowi i Salgardowi ruszy na pónoc po fu-

tra do kraju Suzdalów i Bjarmii^).

Jeeli wczeniej jest mowa o kracach pónocnych
Rosyi i nadwoaskich, anieli naddnieprzaskich, to

jestto dowód, e ta droga do Konstantynopola bya
wczeniejsz, anieli droga wareska. Jako przekonali-

my si, e u Ibn-Chordadbah droga kupców ruskich

jest to droga nadwoaska, a nie spaw dnieprowski,

opisany póniej przez Nestora. Zreszt dostali si ni
Normanowie nie tylko na morze Czarne, ale i Kaspij-

skie. Dziki niej zapoznali si zarówno z Grecy jak

i Azy.
Jako w rkopisach islandzkich z XII w. przecho-

waa si tradycya, e pónocna Rosya jest drog wgb
Azyi, a nawet do Indyi. Tak w ksidze Hauk Erlend-

sona czytamy, e od pónocy przylega do Indyi Bak-

trya i Kwenlandya (ta sama Laponja), scharakteryzo-

wana, jako kraj niezamieszkay^).

Prócz tych wzmianek geograficznych s jeszcze in-

nego rodzaju wiadectwa o poczeniu pónocnej Eu-

ropy z Indyami za porednictwem drogi ldowej. Od-

nosz si one do najbogatszej faktoryi na morzu Ba-
tyckiem pooonej, a chocia s o wiele póniejsze, prze-

cie jako zwizane z tradycya wietnoci ju prze-

brzmiaej handlowej tego miasta wówczas, kiedy zo-

stay spisane, t. j. w XVII w,, zasuguj na uwag.

') j. w., str. 9.

») Ant. russes, j. w., t. II, str. 122.

») Ubi nulli viri sunt. Ant. russes, j. w., t. II, str. 437.
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Tak w kronice inflanckiej Fr. Nystadta albo Neustadta

z XIII w. czytamy o Wisby, e bya tem samem, czem
Wenecya na morzu Adryatyckiem. Dzielia bowiem z ni
handel kosztownociami indyjskiemi i korzeniami arab-

skimi. Z Astrachania jedna poowa tych towarów sza
Donem do Tanaidy, a stamtd do Wenecyi, podczas,

gdy druga Wog do adogi, Czeryny w Parmii i Now-
gorodu. Z adogi za towary te kieroway si do Wisby ^).

W innem ródle take XVII w,, ale powstaem na

podstawie tradycyi ustnej, zaczerpnitej w samej Wisby
czytamy, i »z Indyi, Persyi, Arabii i Grecyi, dowo-
ono towary do Derbentu, portu nad morzem Ka-

spijskiem, std morzem i Wog do miasta Moskwy.
Dalej za czci ldem na niezbyt znacznej przestrzeni,

czci wod rzek nielicznych i morzem do Wisb3^ Ta
ostatnia leaa jakby w centrum morza i tutaj Rusowie
mieli swoj switjaii i dom dla zwoenia oraz wy-

miany towarowe '-).

Sartorius susznie zwraca uwag na to, e te wspo-

mnienia o handlu nadbatyckim ze wschodem nie mog
si odnosi do czasów Hanzy, albowiem wtedy ju pro-

dukty wschodu przychodziy nawet do krajów skan-

dynawskich inn drog z zachodu'). Musz wic
by o wiele wczeniejsze. Jeeli jednak wzi pod
uwag nazwj'^ topograficzne takie, jak miasto Moskwa,'

skady kupców ruskich na Wisby, to caa ta wiado-

mo wydaje si by anachronizmem dla czasów przed-

hanzeatyckich, zostaa wic skombinowan póniej.

Mona si domyla nawet pod wpywem czego. Wa-
nie z XVII w. datuj si próby otworzenia komunika-

1) Pod r. 1188 cyt. Sartorius Jerzy. Geschichte des Hansi-

schen Bundes, Gottingen 1802, t. I, str. 384.

*) Manuskrypt Palmskjolda z Upsali cyt. podug rozprawy
Auriviliusa przez Sartoriusa), j. w., I. I, str. 381.

») j. w., t. I, str. 388.
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cyi przez Moskw ze wschodem. To, e na tej podsta-

^wie history zmodernizowano i przepeniono j ana-

chronizmami, nie przeczy wiarygodnoci samej tradycyi.

Zreszt, co do samej Moskwy, to wiadomo, i za-

wizkiem jej byo Icsistwo wodzimiersko-suzdalskie —
a zarodek tego ksistwa ley na tradycyjnej ziemi

krzyowania si wpywów zachodu i wsciodu, czyli

w kraju dawnych Merjów.

Ciekawych ladów tego zetknicia si Azyi z Europ
na terytoryum moskiewskiem doszukali si historycy

sztuki rosyjskiej. Tak w gubernii rjazaskiej znaleziono

z bronzu zwierzcia, w którym Kondakow dopatruje

si wyobraenia znanego z apokryfów Indryka, ojca

wszystkich zwierzt* (t, zw. »Goubina kniga«). Otó
posta tego mitologicznego prachrzecijaskiego zwie-

rza jest raco podobna do wyobrae zwierzt na
kadzielnicach w wityniach buddyjskich. Podobnie
bardzo stare rzeby zewntrzne na cerkwiach w Wodzi-
mierzu Suzdalskim i Jurjewie polskim, wykazuj po-

dug tego uczonego wybitny wpyw sztuki wscho-

dniej (Bizancyum) na kraje nadwolaskie.
Te wszystkie wpywy Kondakow przypisuje oddzia-

ywaniu bezporedniemu Bizancyum i wschodu, za po-

rednictwem ssiednich Bugarów ^). Tak wic kultura

i pastwowo moskiewska byyby w cisym zwizku
ze staroytn drog nadwogsk, którdy Bugarowie
nie tylko stykali si przez morze Kaspijskie ze wscho-

dem arabskim, ale i przez ziemie czarnomorskie z Kon-

stantynopolem.

Jak wic rol odgrywa Dniepr wkomunikacyi mi-
dzy pónocn Europ a Bizancyum. Dla XII w. pyta-

nie to nie potrzebuje wyjanienia, gdy Nestor stwierdza

1) Kondakow N. P. O naucznych zadaczach istorii drewnie

russkago iskusstwa. (Pam. drewn. pimien. i iskusstwa, t. 132 r.

1899, str. 41 nn.
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najlepiej istnienie tej drogi, t. zw. traktu wareskiego. Ale

wiadectwo Nestora jest wspóczesne z naszym Gallem —
widocznie przeto komunikacji midzy Nowogrodem
a Kijowem odpowiada komunikacya midzy Polsk
a Rusi — obydAvie zmierzay do Konstantynopola. Tym-
czam dwa do trzech wieków wstecz, droga ruska bya
jeszcze wycznie prawie drog powogsk — a jej od-

powiadaa droga do Konstantynopola przez Dunaj,

z któr komunikowa si z pónocy i obszar Wisy.

Na to dowód mamy w Ibn Chordadbach. To nie

przeszkadza temu, e ju w tyci czasach Waregowie
sporadycznie pojawiaj si na morzu Czarnem. U Teo-

fanesa wiadomo o tern zanotowana jest pod r. 774.

W roczniku w. bertyskim o poselstwie do Carogrodu

chakana* rusów jest wzmianka pod r. 839. Ale te fakty

jeszcze nie dowodz, eby dnieprowska droga znana

bya normaskim eglarzom. Równie dobrze, a raczej

prdzej wypywali oni Donem jDrzez morze Azowskie

na morze Czarne. Nestor widzi w Carogrodzie naprzód

goci sowiaskich, owego mitycznego Kija, uprzejmie

podejmowanego przez cesarza (roz. 6).

Na potwierdzenie tego, e droga wogsko-azowska
bya dawniejszem poczeniem pónocy z Konstantyno-

polem, anieli dnieprowska, suy fakt,e pónocna Rosya
bya dawniej znana Normanom, anieli poudniowa. Talf

w sagach skandynawskich Nowgoród wystpuje na
równi czsto z Konstantynopolem (nazwa pierwszego

skandynawska jest Holmgard albo Ostrogard, drugiego

Miklogard), podczas gdy o Kijowie nic jeszcze nie sy-

szymy. Do Holmgardu kupcy norwescy jedzili po fu-

tra i inne kosztownoci, naprzykad Gudleik Gerski

dla króla Olafa ^). Podobnie wybierali si Normanowie
na sub do Konstantynopola, jak mówi opowie
o pewnym kupcu islandzkim, który uda si do Nor-

») Z sagi o w. Olafie. Dii Chaillu, j. w., t. II, str. 213.
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wegp a stamtd do Miklogardu, gdzie przyjty by
z wielkimi honorami przez greckiego króla i gdzie za-

bawi przez czas niejaki^).

e Normanowie istotnie zacigali si na sub ce-

sarzy greckich, na to s cise dowody historyczne.

róda greckie mówi o królewiczu Haraldzie, bracie

w. Olafa 2), e przyby na sub do Konstantynopola

z 500 Normanami i e bi si na Sycylii z Saracenami

i z Bugarami bakaskimi. Spotyka si równie pie-

czcie oowiane greckie z wyobraeniem topora skandy-

nawskiego ^).

Poprostu przeto nie wydaje si moliwem, aeby
przy tak oywionych stosunkach midzy Skandynawi
a Bizancyum znany by Nowogród i Konstantynopol,

a Kijów pozostawa w cieniu — chyba, e droga wa-

reska nie sza z pocztku Dnieprem. Sdzc tymcza-

sem z nazwy Kijowa u Konstantyna Porfirogenity Sam-
batas, tudzie z imion ksit ruskich pochodzenia

normaskiego ^) Kijów z dawna by znany Normanom.
Podobnie stosunki handlowe pomidzy Kijowem a Gre-

cy s ju bardzo wczesne, czego dowodem tra-

ktaty z pierwszej poowy X w. Neumann susznie

zwraca uwag na fakt, e przysiga w tych traktatach

opiewa na bogów sowiaskich Peruna i Woosa =).

Pomidzy nowogrodzk a kijowsk Rusi zacho-

dzi take w pojciach geograficznych Normanów ró-

nica chronologicznego nastpstwa. Nazwa Rusi jest

Gardar albo Gardariki. Thomson tumaczy j, jako zie-

1) Z HrafukaPs sagi, j. w., t. II, str. 213.

^) 'Apa^TYjs PaaiXa)s Bapayyiac fjV uloc.

3) Neumann Karol. La situation mondiale de Tempire by-

zantin avant les croisades, str. 97.

*) Thomson W. The relations between ancient Russia and
Scandinavia, j. w., str. 145.

') Neumann Karol, j. w., str. 95.
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mie, ugrupowane naokoo zatoki fiskiej ^). Dopiero

póniej rozcignito t nazw na ca Ru. — Ru caa
nazywa si Gardariki u geografów skandynawskici

XII w. 2).

Na pierwszy te plan wystpuj w pojciaci ludów

skandynawskich kraje pónocnej Rosyi— a za nimi

Grecya. Tak u Adama Bremeczyka droga z Wolina

prowadzi w dwa tygodnie do Ostrogardu na Rusi^).

Podobnie w opisie wysp na morzu Batyckiem ósma
najbliej Skanii i Gocyi pooona nazywa si Holmus *),

najznakomitszy port Danii i stacya okrtów, które

zwyky udawa si do barbarzyców i do Grecji s).

Jako ca eglug morsk Duczyków ze Szlezwigu

(Sliam) tene autor dzieli na nastpujce rozgazie-

nia: do Sowian pomorskich (in Sclaveniam), do Szwe-

cyi, do Zambii i do Greeyi ^). Nie mona przypuszcza,

eby to bya droga okrna na okoo W5'^brzey zacho-

dniej Europy i morza ródziemnego, ale te egluga
przez Ru zawsze jest przedstawiana, jako egluga do

Nowgorodu i do Konstantynopola.

Miasta wyliczone w geografii pónocnej, G to mia-

sta na drodze pomidzy zatok fisk a rzek Wog,
jak Morami (Muroma), Rostofa (Rostów), Surdali (Suz-

dal), Holmgardus (Nowgoród) i Palteskja (Psków), oraz

niewiadome co do pooenia: Syrnes i Gadi. Dopiero*

teraz przychodzi Kijów »Koenugardus«, ale jako sie-

dziba ongi Magoga ''). Z t za biblijno apokryficzn

>) Thomson, j. w., str. 80.

») U Hauk Erlendsona. Ant. russes, j. w. t. II, str. 438.

») Ss. res. germ., t. VII, str. 313.

«) j. w., str. 373.

5) Wydawca tumaczy Bornholm. Moe to by w kadym razie

jedna z trzech wysp, najbliej Szwecyi pooonych: Bornholm, Oe-

land lub Gottland.

*) Ss. rer. germ., j. w., str 268.

') Ant. russes, j. w., t. II, str. 437, 447.
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postaci czy si wyobraenie kraców wiata chrze-

cijaskiego. Dopiero Adam Bremeczyk (r. 1078) na-

zywa Kijów (Chive) stolic Rusi, wspózawodniczk
Konstantynopola i najznakomitszym klejnotem Grecyi ^).

Pojcie wic Kijowa zczyo si dla Normanów
z pojciem Grecyi, jako jego czci, podczas gdy poj-
cie Rusi oznaczao Ru pónocn z Nowogrodem. I tak

w ksidze Skalliolt pastwo Gardów we wschodniej

Europie, ma na poudnie od siebie Grecy, gdzie po-

oony jest Konstantynopol, dzi zwany Miklogardem^).

Stwierdzamy wic, e stosunki handlowe midzy
Skandynawi a Bizancyum byy niepamitnie dawne,

ale pierwotna linia ich prowadzia nie przez trakt

Nestorowy nad Dnieprem, lecz przez pónocn Rosy,
Wog przez pastwo bugarskie i dalej do Konstan-

tynopola. Ru poudniowa i Kijów miay stosunki lo-

kalne z Konstantynopolem, zanim ksita jej nie pod-

bili ssiednie kraje nad Wog (Bugar, Bortasów i Cha-

zarów), co za Nestorem odnie mona dopiero do cza-

sów wiatosawa.
Ten fakt najlepiej te nam tumaczy brak ladów

wczesnych komunikacyi zachodu ze wschodem przez

Polsk na Ru w kierunku do Kijowa. Nie moga ko-

rzysta z tej drogi do Bizancyum na wschód muzu-
maski Polska, poniewa sam Kijów lea jeszcze od

niej na boku. Std zrozumiaem jest, e równoczenie
dwaj pisarze, jeden polski (Gall), drugi ruski (Nestor),

mówi o tych dwóch drogach. Jedna bowiem zaleaa
od drugiej i rozwój obydwóch by cile ze sob zwi-
zany.

Przychodzi wic nam z kolei zaj si rozbiorem

traktu handlowego polskiego podug Galla.

*) »aemula sceptri Constantinopolitani, clarissimum decus Gre-

ciae«, j. w., str. 313.

') Ant. russes, t. II, str. 445.



IX.

Trakt handlowy polski.

Jaka jest najstarsza droga z Polski na Ru?
Pierwszem i klasycznem wiadectwem o tej drodze

jest wyraenie Galla: » . . . regio Folonorum ab itineribus

peregrinoriwi est remota, et nisi ti^anseuntibus in Rus-

siam pro mercimonio paucis nota« ...i). W tej skpej
wiadomoci zawiera si daleko wicej, anieli na to

zwraca si zazwj-^czaj uwagi. Naprzód mowa jest tutaj

nie o drogach miejscowych, lecz cudzoziemskich —
czyli, jak powiedzielibymy dzisiaj, midzynarodowych,
Takie znaczenie ma wyraz }3eregrini. A powtóre ma si
na myli handel nie wymienny, lecz tranzytowy poprzez

Polsk na Ru . . . transeuntibus . . . pro mercimonio. Wy-
raz paucis (niewielu) odnosiby si tylko do zakresu

i rozmiaru handlu midzynarodowego. Samo przez si,

rozumie si, i stosunki czyto politj'^czne czy kupieckie

midzy tymi krajami mogy by o wiele wiksze i po-

kaniejsze, jak znaczenie ich dla zagranicy. Potwier-

dzenie zreszt tego, e t5''lko tak rozumie mona ten

ustp Galla, zawiera si jeszcze i w okolicznoci tej,

e przychodzi on w opisie ogólnym pooenia Polski

geograficznego w stosunku do innych pastw ocien-

nych, a nie nawizuje si do jakiego faktu szczegóo-

wego z zakresu stosunków specyalnie i3olsko-ruskich.

1) Gall. ed. szkolna, str. 4.
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Z tego ustpu wic Galla da si wnioskowa, e na
pocztku XII a prawdopodobnie ju w XI w. Europa
czya si z Rusi za porednictwem Polski. A ten

wniosek upowania nas do zadania sobie pytania, jak

dawn bya ta droga— czy jest to pierwsza o niej wia-

domo, czy s i wczeniejsze.

Mówilimy ju, e w geografii Alfreda W., niema
jeszcze ani Polski prócz kraju Wilan, ani Rusi prócz

kraju Finnów. Natomiast póniejsze wiadectwa póno-
cne, jak ksiga Hauk Erlendsona, któr odnosz do
XII w., i ksiga Skalholta, jej pokrewna, wymieniaj
zarówno Ru — Gardariki, jak i Polsk — Pul in a land.

Dla wiadomoci geograficznych obydwóch jest najcha-

rakterystyczniejszem, e obydwa te kraje nie cz si
ze sob. Tak w ksidze Hauk Erlendsona, wschód, któ-

rego czci jest Ru, przylega do Szwecyi. Ze wschodu
za Polski ley Reidgotaland i Hunnia (Hunland) lub

Hunalandia (u Skalholta).

Pierwszy ten wyraz objaniaj wydawcy, jako Gocya
polna {Gothia campestris). Drugi ma znaczenie sie-

dziby Hunnów, jak bya w V w. nizina wgierska nad
Dunajem.

Nie ulega zreszt wtpliwoci, e obydwa te kraje

s to znane obszary nad Dunajem a do ujcia tej

rzeki do morza Czarnego. Tak zreszt rozumiej to

sami ziemiopiscy, gdy dodaj jeszcze Germani (Ger-

maniariki), inaczej lub póniejsz Saksoni (Saxlandia)

i pomidzy ni a Grecy przecigaj rzek Dunaj ^).

Trzeba wic przyj, e conajmniej przed dynasty
sask, a wic jeszcze w X w., na zachodzie droga przez

Polsk na Ru nie bya znan. Zreszt rozumie si to

samo przez si. Pierwsz lini zetknicia si zachodu
ze Sowianami bya rzeka aba i Solawa. Tu mamy
wymienione w kapitularzu Karola W. z r. 805 pierwsze

1) Ant. russes, t. II, str. 438, 441, 447.

A. Szelgowski.
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stacye handlowe na drodze do Sowian, jak Bardowick,

Szezla (w ks. luneburskiem), Erfurt, Halaz, Forchheim,

Bamberg, a dalej nad Dunajem Regensburg i Lorch ^).

Monet karolingskich na ziemiach polskich nie spoty-

kamy. Natomiast najciekawszem jest, i pierwsze mo-

nety zachodnie, jakie spotykamy na ziemiach pol-

skich, s to denary bawarskie (okoo 950 r.). Ten fakt

potwierdza ju wyej wyraone zdanie, i najwcze-

niejsza linia komunikacyjna Polski z zachodem bya
przez kraje naddunajskie. Dopiero za dynastyi saskiej za-

czyna si ruch bezporedni handlowy midzy Saksoni
a Polsk, o czem wiadcz liczne denary Ottona iAdelajdy,

bite w Magdeburgu czy te w Gosslarze w latach 991—
1002, jakote monety nadreskie-). Im mniej zachód

mia stycznoci bezporedniej z Poisk, tern trudniej

przypuszcza, aeby te komunikowa si przez Polsk
ze wschodem czyli z Rusi. Inaczej natomiast przed-

stawia si sprawa, jeli wemiemy pod uwag wiade-
ctwa wschodnie. Tutaj mamy nie tylko liczne zapiski

kronikarskie o stosunkach politycznych midzy Polsk
a Rusi w kronice Nestora, ale najdawniejsz relacy

podrónika arabskiego o handlu pomidzy wschodem
a Krakowem.

Pisze Ibrahim ibn Jakub, który bawi na dworze
cesarza Ottona W., o kraju Bujsawa t. j. Bolesawa L
czeskiego (935—967), »Co si tyczy ziemi Bujsawa, to

dugo jej wynosi od miasta Frag-i do miasta Kra-
kw-a trzy tygodnie drogi. I ssiaduje ona z krajami

Turków... i przychodz dotd z miasta Krak-wa Ru-
s-owie i Sowianie z towarami i przychodz do mie-

szkaców Frag-i z kraju Turków Muzumanie, ydzi
i Turcy take z towarami i mitkalami bizantyskimi

1) Mon. Germ. Leges, t. I, str. 133.

2) Gumowski, j. w., str. 187, 188, 189.
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i wywo stamtd mk, oów i róne futra« ^). Kwe-
stya prawno-pastwowego stosunku Krakowa do Czech

i Polski nie obchodzi nas tutaj. Oczywista przynamniej

jest rzecz, i Kraków tutaj wymieniony, póniejsza

stolica Polski, jestto najdalej wysunity gród na wschód,

prowadzcy oywiony handel z Prag za poredni-

ctwem kupców, których Ibrahim nazywa Sowianami
i Rusami. Std wniosek wyprowadzony i utrzymujcy
si do dzi dnia u naszych historyków, i Kraków
w poowie X w. by znacznym grodem, e stanowi on

rodzaj omporium, a raczej stacyi handlowej dla kup-

ców, idcych z dalszej Rusi na zachód^).

Tak tumaczy si zazwyczaj ten ustp. Czy nie mo-

naby jednak w tym tumaczeniu poczyni niektórych

zastrzee i ogranicze? Na pierwszy plan wysuwa si
tutaj ten wyraz Riis-owie, którzycz handlowo Prag
przez Kraków z Rusi. Wiemy, ile spornj^ch kwestyi

skupio si okoo tej nazwy Rusów — czy oznacza ona

Normanów, czy te Sowian. Jak pojmuje j Ibrahim

Jakubowicz? Wyraz ten przychodzi jeszcze dwukrotnie

u niego w opisie kraju Mszki. Naprzód w ustpie, do-

tyczcym ssiadów Polski, a wic »i granicz z Mszk
od wschodu Rus-owie, a z pónocy Brus-owie«. Ci osta-

tni s to, Prusacy, o których nieco dalej Ibrahim mó-

wi: e siedziby ich s nad morzem okrnem (nazwa

arabska oceanu Atlantyckiego wraz z jego ramieniem,

m. Batyckim) i czyni na nich najazdy Rus-owie na

okrtach z zachodu. I na zachód od Riis-ów miasto

kobiet etc. (kraj Amazonek); na zachód od tego mia-

M Taka jest lekcya Rosena u Kunika, str. 49. De Goeje
czyta: »bior za to niewolników, futra bobrowe i inny towar fu-

trzany . Tak samo W estb erg czyta zamiast mka— niewolników

str. 25. Natomiast Jacob w dalszym ustpie przez wyraz smka*
rozumie pszenic, bardzo drogi towar w tych czasach, str. 26.

2) Potkaski Karol. Kraków przed Piastami (Roz. Akad.

Um. Wyd. hist. fil., t. 35), str. 219.

7*
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sta plemi z poród Sowian, które si zowie Awbaba,
Mieszka ono w okolicach botnistych kraju Mszki od

pónocnego zachodu. Maj oni miasto nad morzem
okrnem o 12 bramach i przysta. I tame maj zna-

komite urzdzenia portowe. I wojuj oni z Mszk a sia

ich jest wielka. I nie ma u nich króla, i nie podlegaj
jednej osobie, a rzdcami u nich jest starszyzna<. Ten
wyraz Awbaba zepsuty moe by Uultabi — Weltabo-

wie — plemi Obotrytów (Uuloini, Uinuli, Wilini), któ-

rych stolic by Wolin, lumin, skandynawskie Joms-

burg 1).

Ale nie o to plemi Weletabów chodzi nam tutaj,

tylko o Rusów, którzy najedali na Prusaków od strony

morza z zachodu na okrtach — a tymi mog byó tylko

Normannowie. Ten komentarz wasny Ibrahima do

wyrazu Rus nie wyklucza rozumie si pojcia Rusi

wschodniej, owszem jeli wyznacza on pooenie dla

niej na wschód od kraju Mszki — tern samem zna czy

dopuszcza identyczno ywiou panujcego w Skan-

dynawii i na Rusi dzisiejszej poudniowej. To uywa-
nie jednak nazwy plemiennej Rusów w dwojakiem zna-

czeniu topograficznem moe w nas zachwia pewno,
i Rusowie przybysze z Krakwy do Fragi s to kupcy
ruscy ze wschodu,

A dalej wylicza Ibrahim, jako goci w Pradze, Ma»-

hometan, ydów i Turków (ci ostatni s to Wgrzy);
i wyliczajc ich towary, wskazuje na mitkale bizantyj-

skie. Nie ulega wtpliwoci tern samem, e s to ku-

pcy, wdrujcy przez kraje naddunajskie i poredni-

czcy w handlu z Bizancyum. Jestto jeszcze jeden z do-

wodów, zbijajcych mylne zapatrywanie, jakoby kraje

Pannonii po najciu Wgier miay zatamowan komu-
nikacy, któr przywróci dopiero król Szczepan. To
ostatnie jest wierne tylko dla komunikacyi naddunaj-

1) Kunik, j. w., str. 50, 51, 52. Pr. West ber g, str. 39 n.
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skiej z zachodem, gdy tymczasem droga dla kupców
wschodnich zwaszcza ydów z Bizancyum na póhioc

bya stale otwarta, czego dowodzi zreszt korespon-

dencya Chasdaja ibn Szepruta z chakanem chazarskim,

Józefem.

Nie wykluczajc prawdopodobiestwa nazwy Rusów,
jako kupców z Rusi, obok Sowian, jak si przedstawia

sam udzia Polski w tym handlu? Czy mona wiado-

mo t Ibrahima postawi, jako równorzdn i równo-

znaczn z wiadomoci Galla dla oznaczenia handlu

midzy Rusi a zachodem tranzyto przez Polsk?
Trzeba wobec tego wyrazi znaczne wtpliwoci.
Ju Potkaski, umys niezmiernie krytyczny i sub-

telny, zastanawia si nad tem, dlaczego droga midzy
Prag a Krakowem podana jest na 3 tygodnie czasu,

podczas gdy w normalnych warunkach, nawet przyj-

mujc zatrzymywanie si niezbdne dla kupców w dro-^

dze, monaby przyj termin znacznie krótszy. Jedyne
wytumaczenie tego faktu znalaz w tem, e droga ta nie

sza ani na Kadzko, ani na Wrocaw, lecz bardziej ku
Dunajowi albo przez ywiec — w takim razie popod
pónocne stoki zachodniego Beskidu, albo stron pou-
dniow przez Sowacczyzn, a w takim razie dolin
Popradu i Dunajca przez Stary Scz. Potkaski przyj-

muje nawet to ostatnie ^).

Droga wic do Krakowa szaby albo Moraw, albo

dolin Wagu. Tej ostatniej nawet uywanie w staroy-

tnoci zaznacza Sadowski na podstawie wykopalisk -).

Znowu wic komunikacya Pragi z Krakowem wy-

pada na lini rodkowo-europejsk czyli naddunajsk,
a raczej jest jej bocznem rozgazieniem. Zwizek ten

zreszt Krakowa z poudniowym stokiem Karpat po-

twierdza si czciowo i polityczn history Sowacczy-

1) Kraków przed Piastami, str. 220.

*) Drogi handlowe greckie i rzymskie, j. w., str. 7 n.
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zny. Tak wedug Potkaskiego zajcie Sowacczyzny
przez Bolesawa Cirobrego przypadaoby na czas ode-

brania Krakowa Czeciom i). Ale w takim razie i re-

konstrukcya dalszej drogi z Krakowa na Ru wyma-
gaaby uwzgldnienia tego samego kierunku rzecznego.

Droga od Starego Scza ku wschodowi zmierzaaby na

Przemyl i Halicz ku salinom ruskim, jak Koomyja,
Udecza (Uecz?). S to znane grody halickie 2).

Monaby nawet sdzi, e komunikacya z zachodu
na Ru sza bezporednio przez dzisiejsze Wgry. Tak
w ksidze Hauk Erlendsona czytamy, e z Saksonii

drog ldow idzie si na Wgry, a stamtd dokd
si spodoba albo ku wschodowi na Ru (in Gar-

dos) albo do Grecyi i do Konstantynopola ^). Ta sama
komunikacya zreszt utrzymaa si i póniej, jak tego

dowodzi przywilej Iwana Rocisawicza Beradnika,

o skadzie towarów wgierskich, czeskich i ruskich

w Maym Haliczu *).

Jakkolwiekbd niema adnego dowodu, aby droga

idca z Rusi na Kraków i do Czech, bya to droga przez

Polsk, tak samo, jak i na to, aby Kraków za czasów

Bolesawa nalea do Polski. Ze skpych wiadectw
wspóczesnych, mówicych o stykaniu si Krakowa
z Rusi trzeba wymieni przedewszystkiem dokumenty
graniczne jeden dla Polski — a tym jest akt darowi-*

zny Gniezna na rzecz Stolicy Apostolskiej, drugi — dla

biskupstwa praskiego z granicami po Bug i Styr '=).

*) Kraków przed Piastami, str. 248.

*) Barsow N. MaTepia.iKi ^^jia ncTopnKO - reorpatJinHecKaro ciosapn

Poccm. I. reorpatJjHiecKia caoBapt pyccKon 3eii.aH. Wilno 1865, str. 101,

102, 204.

^) Ant. russes, t. II, str. 441.

^) »a Ha ncBBoaT. pa3HiMi> TosapoMt TyTomnuM-B n yrBpcKiiMT,, h pycfc-

KHMt, H HectcKHM-, a TO ^,3, n.aaT-feT'B HHKO.ii/KB, passi y Ma-iOMt y Fajiiin*.

Szaraniewicz. Trzy opisy hist. staroks. grodu Halicza, str. 125.

5) Inde ad orientem hos fluvios habet terminos: Bug scilicet

et Ztir cum Cracoua civitate provinciaque, cui Vag nomen est,
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Std monaby wnioskowa, i za czasów Bolesawa I

Kraków, poprzez Bug i Styr styka si bezporednio
z Rusi. Nauka polska przyjmuje jednak ten ustp
przywileju, jako falsyfikat, przyczem rzeki Bug i Styr

s wzite przez Kosmasa dla biskupstwa praskiego,

z granic Polski czasów Bolesawa miaego i).

Co si tyczy dalszego ustpu o prowincyi Wag, na-

lecej do Krakowa, to ten zgadza si cakowicie z po-

przedniem naszem rozumowaniem o pooeniu Krakowa
na przedueniu drogi poudniowej z Wgier. Przyczem
Wag oznacza tutaj Sowacczyzn, a wic Spi, Oraw
i Liptów. I w tern znaczeniu moe ten ustp doty-

czy prawdziwych granic dawnych biskupstwa pra-

skiego, a moe nawet dawnego morawskiego.

Ustp z nadania »Dagome judex et Ote senatrix et

filii eorum Misica et Lambertus< charakterystyczny jest

z naszego punktu widzenia, gdy granice Polski wy-
znacza wzdu morza i ud kraju Prusów a po Ru
i wzdu Rusi po Kraków ^).

I tutaj wic Kraków oraz poudniowa cz lska
zajmuje w stosunku do reszty ziem polskich stanowisko

ekscentryczne na kracu Czech i Rusi w punkcie ich

niemal zetknicia si. Nie bez znaczenia s odlegoci
w Polsce, podane przez póniejszego geografa Edrisiego.

Z nich obchodz nas w szczególnoci te, które wska-

zuj na stosunki Polski ze wschodem. Otó wymie-

cum omnibus regionibus ad praedictam urbem pertineatibus, quae
Cracova est. Mon. pol., t. I, str. 147.

1) Potkaski Karol. Przywilej z 1086 r. Kw. liist. 1903,

str. 25.

*) . . . a primo latere longum mar fine Prusse usue in lo-

cum, qui dicitur Russe et fines Russe exctendente usue in Cra-

ccoa et ab ipsa Craccoa usqe ad flumen Oddere recte in locum,

qui dicitur Alemurae et ab ipsa Alemura usque in terram Milze re-

cte intra Oddere et exinde ducente iuxta flumen Oddere usue
in praedictam civitatem Schinesghe.
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nione s: z Krakowa (Cracal) do Pragi (Masa), i do
Gniezna (80 mil), oraz z Gniezna na Wgry (Anclaja^).

Natomiast adna odlego do Kijowa nie jest wymie-
niona. Tymczasem o dwóch miastaci Bermowa i Gali-

zia Edrisi sam podaje, e nale do Rusi-).

Dane bdne tego pisarza co do odlegoci mi-
dzy Krakowem a Gnieznem (80 m.) wikszej, jak z Gnie-

zna na Wgry (60 m.) mona wytumaczy tem, i wo-

góle mia baamutne pojcie geograficzne o krajaci

sowiaskich, zwaszcza pónocnych.

Tak gówne rzeki Polski wedug Edrisiego s to

Butent (Tibiscus?) i Tessia (Cissa). Wskazuj one ra-

czej na kierunek dróg dla kupców wschodnich, jak na
orografi ziem polskich. Tutaj jest jeszcze dodatek, e
bior swe ródo w górach, które oddzielaj Polsk
od Rusi z pónocy na poudnie i pyn w kierunku

na zachód, póniej si cz i tworz jeden bieg wód,

które wpadaj do Dunaju na zachód od Kaworza 3).

Te szczegóy byyby dla nas cakiem niezrozumiae,

gdybymy nie uwzgldnili róda, skd takie wiadomo-
ci geograficzne powstaway. Tem za ródem zawsze

s zapiski kupieckie. Same wic bdy Edrisiego wska-

zuj na to, e do Czech i do Polski ze wschodu sza droga
przez kraje naddunajskie i przez góry Karpackie. Std
musiao powsta mylne wyobraenie zarówno o rze-.

kach Polski, jak i o stosunku granicznym Polski i Rusi,

midz}^ którymi przecignito graniczne góry.

To domniemanie potwierdza si jeszcze charakte-

rem wiadomoci Edrisiego o Rusi. » Co si tyczy Rusi«,

i) Tak tumaczy t nazw de Goeje, wbrew mylnemu tuma-
czeniu tej nazwy, jako Pocka, u Lelewela.

2) Edrisi. Geographie ed. Amadee Jaubert. Pary, 1836, t. II,

str. 389. Wydawca podaje dat ukoczenia dziea na poow sty-

cznia 1154 r.

») Edrisi, j. w., t. II, str. 389 n. u Lelewela Kaworz — Ku-
czai, j. w., t. III, IV. str. 146.
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pisze on: »jestto obszerna kraina, gdzie miasta s nie-

liczne, a ludno skpa«.,. Dalsze szczegóy, które

przytacza, wskazuj na wspóczesne walki dzielnicowe

midzy ksitami ruskimi. »Rusini s w cigej kó-
tni bd ze sob, bd ze swymi ssiadami«. Miasta

za, które do tej Rusi zalicza, jak si przekonamy, nie

nale ani do Rusi pónocnej, ani do Rusi dnieprow-

skiej, lecz do Rusi podkarpackiej. Jestto zreszt ca-

kiem zrozumiae ze wzgldu a wspóczesno wiadomo-
ci Edrisiego z przesuniciem si punktu cikoci
spraw ruskich ku zachodowi w okolice podkarpackie.

W liczbie miast Rusi, objtych niniejsz sekcy —
mówi on — trzeba policzy Sermeli, Zana, Bermounsa,
i Galizia«. Pierwsze jest pooone nad Dniest (Dnie-

strem) w pónocnym biegu tej rzeki, która pynie na
wschód a do Zana na przestrzeni 12 dni drogi i). Na
innem miejscu o tym Sermeli Edrisi powiada, e ley
w prowincyi Soubara, co pierwszy wydawca rozumia,

jako Siewierszczyzn ''). Ju Lelewel jednak dopatrywa
si w Sermeli nazwy Przemyla, a Maruart identyfikuje

nawet ow prowincy Soubara z krajem Psovane nad
Styrem i Bugiem podug sfaszowanego przywileju

Henryka IV dla biskupstwa praskiego (1086^).

Bd jednak, który Lelewel popeni w rozbiorze

wiadomoci geograficznych Edrisiego polega na zby-

tniem zaufaniu jego liczbom, a na maem poleganiu na

brzmieniu nazw geograficznych. I tak idc za przybli-

an odlegoci Gniezna od Benklaja podan przez

Edrisiego (60 mil) dopatrzy si w ostatniem Pocka,

podczas gdy Anklaja czy Benklaja rozumiemy, opie-

rajc si na analogicznych innych wzmiankach arab-

>) Edrisi, j. w., t. II, str. 390.

») Edrisi, j. w., t. II, str. 391.

«) Maruart, j w., str. 138.
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skich (podug de Goeje) za Wgry. Okae si wtedy, e
jedyne miejscowoci polskie wymienione przez Edrisiego

s to Kraków (Cracal) i Gniezno (Denazia) i ich od-

legoci na wschód podane s li tylko odnonie do

Wgier, podczas gdy niema nawet wymierzonego po-

czenia z nimi Przemyla (Sirmeli^), a natomiast jest

podana odlego z Przemyla na Wgry (100 mil drogi).

Natomiast, inaczej co do odlegoci z Przemyla
w kierunku poudniowego wschodu. Tutaj wzdu Dnie-

stru mamy w odlegoci 12 dni drogi przy ujciu rzeki

miasto Zana, które Lelewel czyta aka (2axaxap'ca

w ziemi Pieczyngów podug Konstantego Porfiroge-

nity 1).

Edrisi przytacza jeszcze dwie daty statystj-czno-

topograficzne. Z owego Zana do Bermouni (Bermowa)

9 dni drogi (do Przemyla 12), a z Bermouni do Gali-

zia 200 mil. I tutaj widzimy, jak dalece szukanie drogi

z Polski na Ru zdezoryentowao Lelewela, który

z Bermowa czyni Smolesk-), podczas gdy Maruart
widzi w tem zepsute Zumuransa. Z samego zestawienia

tych czterech punktów na jednej linii Dniestru: aka,
Bermowa, Halicz, Przemyl, nie trudno si domyle,
e ów zagadkowy czwarty gród jestto Berad, stolica

ksistwa Iwanki Rocisawicza, którego wyej wspo-

mniana hramota dla kupców mesauryj skich (1134)*

wyranie mówi o stosunkach handlowych Rusi z W-
grami, Czechami i krajami naddunajskiemi.

Pochodzenie stosunkowo póne dziea Edrisiego

wskazuje na to, i komunikacya Polski ze wschodem
przez kraje naddunajskie nawet i w wiekach nast-

pnych nie ustaa.

») Lelewel, t. III i IV, str. 166.

2) j. w., str. 169. Waryanty Bermowa, Bermounia, Barmouni^
Barmos, Barmousa (Smolesk).
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Tak wic, jak pojcie Polski pierwotnej gubi si
w okreleniu geograficznem krajów Wilan na zacho-

dzie, tak samo na wschodzie nieznajomo jej jest zu-

pon chyba od strony Czech i Wgier. Std stosunek

Polski do Rusi wchodzi w zakres innej epoki — cza-

sów cile historycznych monarchii Piastowskiej.



Droga z Polski na Ru przez Mazowsze.

Jakie wic byo poczenie Polski z Rusi, jeeli

Kraków nie moe wchodzi w rachub?
róda polskie i ruskie najdawniejsze mówi nam

tylko o stosunkach politycznych Polski do Eusi. Tern

nie mniej i z tych danych, dotyczcych wypraw wo-

jennych czy to podróy, da si wycign pewne wska-

zówki topograficzne.

Najdawniejszy zapisek o stosunku Polski do Rusi

jestto ów znany ustp latopisca: »Poszed Wodzimierz

na Lachy i zaj grody ich: Przemyl, Czerwie i inne

grody, które s do dzi dnia za Rusi« ^). Wiadomo
ta odnosi si do r. 981, chocia mona z pewnych kon-

jektur latopiscowych, jak równie wspóczesnych faktów

na zachodzie (wyprawy Ottona na Polsk), przypu- •

szcza, e naley ona do r. 979 2). dj^ historyi pohty-

cznej ma donioso ogromn. Ograniczmy si jednak

do jej zawartoci topograficznej.

Przemyl, miasto, lece nad Sanem, co do Czer-

wienia, miejscowo ta nie jest oznaczona. Jedni uwa-

aj go za Czerwonogród, wie w pow. zaleszczyckim

nad potokiem Duryn o trzy mile . na pónoc od le-

*) Nestor ed. M i k 1 o s i c h, str. 48.

*)Linniczenko J. Wzaimnyja otnoszenja Rusi i Polszi

cz. I, Ru i Polsza do koca XII w. Kijów, 1884, str. 77.
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wego brzegu Dniestru. Inni idc za Chodakowskim
szukaj go w pobliu Huczwy, dopywu Bugu, gdzie

dzi osada Tyszowce i wie Czernino. Nazw topogra-

ficznych, jak Czernino, Czermin i pokrewne jest w Polsce,

bardzo wiele, zwaszcza na Mazowszu: w rypiskim,
lipnowskim i gostyskim. Ale i Czerwie nie naley
do osobliwoci. Przytocz Czerwie w pow. ostrockim^
Czerwisk w pow. kwidzyskim, taki sam Czerwisk
lub Czerwiece w pow. supskim na Pomorzu, a prze-

dewszystkiem Czerwisk w pow. poskim nad Wis
midzy Wyszogrodem a Zakroczymem. Ta okoliczno,

e nazwy tej samej kategoryi tak czsto pojawiaj si
na Mazowszu i w ziemiach bdcych przedueniem
Mazowsza, wydaje si by wan. Doda tutaj jeszcze

potrzeba, e Potkaski zwróci uwag na wie Ucha-

nie, która w latopiscu hypackim jest wzmiankowana ra-

zem z Czerwieniem, niedaleko Hrubieszowa ^). Jestto

osada, dawniej miasteczko nad strumieniem o tej samej

nazwie, jednem ze ródowych ramion Wenianki. Ale

przyjrzyjmy si caej zapisce pod r. 1205. Jest tam po-

wiedziane : ^InTBa... ii HTB-feai... noBoeBama TypncKt n OKoao

KoMOBa 0./IH II ;i,o Hepsena, ii oiimacfl y BopoTi> HepBeHCKtrxi.,

H sacTaBa 6'fe bo yxaHHx'B«. Wszystkie miejscowoci tu wy-

mienione s dobrze znane. Turzysk jest to miasteczko

nad Tury, prawym dopywem Prypeci, na trakcie

z Wodzimierza do Brzecia. Komów, inaczej Kumów
(rus. Sielce), jest to wie na poudnie od Chema. Ale

tame na drodze do Uchani spotykamy jeszcze inny

Turzysk— dzi Turowiec. Musia to by wic ten a nie

woyski, wzmiankowany razem z Uchania i Kumo-
wem w latopiscu. Jeeli wic trzy gówne nazwy spo-

tykamy obok siebie i na tym samym szlaku w promie-

niu ledwo dwóch mil, to i czwarta miejscowo musi

si tam równie znajdowa.

1) Kw. hist. r. 1903, t I, str. 22, dopisek.

2) Lat. Hypatj., t. II, str. 157.
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Wszystkie te miejscowoci le niedaleko lub w s-
siedztwie Bugu — otó niewtpliwie i Czerwie tutaj

si znajdowa. Kady zreszt wie dobrze, i ta rzeka

odgrywa ogromn rol w dziejach politycznych pier-

wotnej Polski i Rusi.

Tak wic w r. 1018 Bolesaw Chrobry rusza na wy-

praw przeciwko Jarosawowi. Ten ostatni zbiera Ru,
Waregów i Sowian, idzie naprzeciwko niego i przy-

szedszj'^ na Woy, staje naprzeciwko niego nad Bu-

giem i). U Galla jest ta sama tradycya o bitwie Bole-

sawa nad Bugiem tylko na powrotnej drodze z Rusi*).

Czy jedna bya bitwa, czy te dwukrotna— w kadym
razie widzimy std, i droga z Polski do Kijowa pro-

wadzia na Woy przez Bug tak samo zreszt, jak

mówi nam o tem grody wy wymienione, jak Czer-

wie, monaby doda jeszcze Turowiec, Kumów, Ucha-

nia na lewym brzegu Bugu, Tutaj w ssiedztwie znaj-

dujemy jeszcze jedno miasto Bez, o którym w lato-

piscu czytamy, e go Jarosaw w r. 1030 odebra
Lachom ^).

Inne znowu fakty polityczne mówi nam o tem,

e Kijów przez Woy komunikowa si z Rusi Czer-

won. Od Beza sza na poudnie droga do Przemyla
a stamtd do Halicza i na poudnie do Wgier. Tak
gdy Wodzimierz, ks. halicki, stojc u Beza, dowiedzia

,

si, e Wgrzy przeszli ju góry, pospieszy czempr-
dzej do Przemyla. Wgrzj^ zajli ju byli Sanok i wiele

wsi pod Przemylem *). Bya to wic oczywicie droga
na Wgry przez Dukl, znan i najwaniejsz przecz
karpack. Tym te stosunkom handlowym z poudniem
musiaa i Ru Czerwona zawdzicza swe bogactwo.

M Nestor, j. w., str. 88.

*) Gall, j. w., str. 14, 15.

') Nestor, j. w., str. 92.

*) Hypacki latopis, t. II, str. 52.
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W latopiscii czytamy pod r. 1152, e w Przemylu byo
nagromadzonych wiele towarów i).

Wszystkie te szczegóy s wane dlatego, e mówi
nam nie tylko o politycznym, ale i handlowj'^m zwizku
krainy podkarpackiej, póniej zwanej Rusi Czerwon,
a wystpujcej pierwotnie pod nazw grodów czer-

wieskich, z poudniem czyli Wgrami. Natomiast nie

mamy adnego dowodu o zwizku jej wczeniejszym
z Maopolsk czy krajem Wilan, jak chce Potkaski,
czy wprost z Krakowem.

Jedna tylko wzmianka kronikarska zdawaaby si
temu przeczy. Jest to szczegó u Tatiszczewa pod r. 990

o wyprawie Wodzimierza na Mieszka, przyczem ten

ostatni zwyciony zosta za Wis i uciek do Kra-

kowa. Historya Tatiszczewa, operujca jakim niezna-

nym czy zagubionym do dzi dnia kodeksem latopisco-

wym, w tym wypadku, jak to Linniczenko dowiód
w czci opiera si na urywku z latopisca Joachimow-
skiego, który mówi, e Mieszko wojowa ziemi Wo-
dzimierza a po Hory, za co Wodzimierz pomci si,

zadajc mu klsk na Wisie, poczem Mieszko uciek
do Krakowa. Co tu oznacza ta Wisa? Linniczenko przy-

puszcza, e jest tu mowa o Wile, w kadym razie co

do Krakowa opowiadanie Tatiszczewa ju dlatego jest

nieprawdziwe, e w r. 990 Kraków^ by jeszcze w r-
kach czeskich. e tutaj jaki fakt si ukrywa, na to

wskazuje rocznik hildeshajmski, wedug którego Bo-

lesawowi w r. 992 grozia jaka wielka wojna ze stronj?^

Rusi ").

Trdycya jakiej wyprawy w gb Polski za Wo-
dzimierza przechowaa si i w póniejszej kronice ha-

licko-woyskiej XIII w, ^). Jakkolwiek moliwem wic

1) j. w., t. II, str. 67.

2) imminebat uippeilli grand contra Ruscianos bellum. Mon.
pol., t. II, str. 762.

3) Linniczenko, j. w., str. 78, 79, 80.



112 Adam Szelgowski.

jest przyjcie tutaj Wisy, jednak trzeba wskaza je-

szcze jedn moliw rzek Wiss w pow. szczuczy-
skim, a wic na Mazowszu waciwie ju na pograni-

czu z Prusami.

O tym, e i w tej wyprawie ciodzio o grody czer-

wieskie, nikt nie moe wtpi. W kadym razie wa-
nem jest, e i te wypadki rozgryway si gdzie za

Bugiem, a moe za Wis — w kadym razie nie miay
zwizku z Krakowem. Tutaj naley podnie jeszcze

jeden szczegó. Niedawno ze strony ruskiej zakwestyo-

nowano prawdziwo daty r. 981 co do zalenoci grodów
czerwieskich od Polski wanie na podstawie tego, e
ksita polscy nie mieli jeszcze w swem posiadaniu

Krakowa — a tem samem wtpliwem jest, aby mogli

dziere grody, pooone midzy Bugiem a Sanem ^).

Otó jeli si dowiedzie, e pomidzy t ziemi a Pol-

sk inny by zwizek nie przez Kraków, czyli Mao-
polsk, tem samem zarzut powyszy musi uj^a.

Gdzie wic szuka tej drogi z Polski na wschód?
Przedewszystkiem musimy wzi pod uwag konfi-

guracy kraju i warunki zaludnienia. Ju Potkaski
w swych nieocenionych studyach przygotowawczych
do dziejów osadnictwa Maopolski, których mier przed-

wczesna nie pozwolia mu dokoczy, pozbiera mnó-
stwo wskazówek, które rzucaj wiato na topografi'

dawnej Polski. Odrzuca on przedewszystkiem gste
zaludnienie prawego brzegu górnej Wisy.

Wszdzie nad rzekami, jak Skaw, Rab i Dunaj-

cem, bya cienka warstwa osadnictwa, które nie do-

chodzio do górnego biegu tych rzek i dopiero w cza-

sach historycznych zawiso nad Beskidem i Tatrami 2),

Tak byo od poudnia — w stron Sowacczyzny. Co
do ciany wschodniej, to wyraa si jeszcze bardziej

1) Kruszewski, j. w., str. 499.

*) Kraków przed Piastami, j. w., str. 106, 107.
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stanowczo, mówic, e Wisokiem do uj Sanu ci-

gna si puszcza graniczna midz)'^ Wilanami a s-
siednimi Ctiorwatami ^). Ta puszcza i ten brak zalu-

dnienia, które zaznacza si jeszcze w czasach iistory-

cznych, nie przeszkadzaj stosunkom midzyplemien-
nym, ale nie mog przemawia za wspóyciem ywem
czj to handlowem, czy to politycznem.

Nie o wiele lepiej przecie jest, jeli przekroczymy
na lewy brzeg Wisy, gdy i tutaj za wyjtkiem g-
stego osadnictwa nad Nid i Nidzic spotykamy zapor
w górach witokrzyskich, które take przez dugi czas

stanowi puszcze sabo zaludnione, ku którym podcho-

dzia kolonizacya z poudnia Wilan i z pónocy Ma-
zowszan.

Potkaski mówi, e pierwsi przechodzili i na prawy
brzeg Wisy poniej ujcia Chotczy. Pewnem jest rów-

nie ich osadnictwo nad dolnym Sanem na prawym
i na lewym brzegu. Ale kiedy to nastpio, jak daleko

sigao, czy doszo do Wieprza, ju nie mówic o Bu-

gu — pozostawia w niepewnoci. Zdaje si jednak, e
sam nie wierzy w granice te plemienia Wilan od strony

Rusi 2). Std te jedynie pewnym faktem jest stykanie

si bezporednie Rusi i Mazowsza.
Tak wic cay ten pas na pónoc od gór wito-

krzyskich, za które w czci przenikaa jeszcze koloni-

zacya poudniowa, gównie za na pónoc od Pilicy, Ra-

domierzy i Chotczy, a wic na lewym brzegu Wisy
nalea do kolonizacyi Mazowszan. Potkaski na pod
stawie jednego wyraenia z Galla, opisujcego walk
Zbigniewa z Bolesawem Krzywoustym, przypuszcza,

e i Sieciechów lea jeszcze w obrbie Mazowsza •^).

») Przywilej z 1086 r., str. 24.

*) Kraków przed Piastami, j. w., str. 106.

») . . . illum in Masoviam transportavit, eumue carcere in ca-

stro Sethei aliuanto tempore inaceravit. Gall, j. w., str. 48.

A. Szelgowski. %
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Sowem, te dane topograficzne wskazuj na to, e mi-
dzy krajem górnej Wisy t. j Krakowem a Rusi, czy

to na Czerwie, czy Przemyl, zwizku osadniczego,

a wic i politycznego w czasaci midzyplemiennych
jeszcze nie byo. Inaczej jednak pomidzy tymi krajami

a nawet Kijowem a Mazowszem, a nawet Polsk nad-

warck i nadodrzask.
Przedewszystkiem ukad rzeczny Polski jest taki,

i rodkowy bieg Wisy przez Bug, a w czci Narew
wie si z krajem nad Dnieprem za porednictwem
prawobocznych dopywów. Znawcy topografii Woynia
i Naddnieprza utrzymuj, e pomidzjj^ Kijowem a kra-

jem nadgoplaskim moga by w dawnych czasach

nawet bezporednia komunikacya wodna. Nie trzeba

daleko siga. Na to przecie mamy dowody history-

czne, e ks. kijowski Jarosaw wyrusza na wypraw
przeciwko Mazowszanom na odziach ^), a z pewnoci
nie skdind, jak z Kijowa, inaczej byaby mowa o ja-

kiej miejscowoci, jako o punkcie wyjcia wyprawy.
Tak o Brzeciu s bardzo czste wzmianki, jako

miejscu spotkania si Rusinów z Polakami, albo pun-

kcie wyjcia wypraw. Naprzykad pod r. 1097 w kro-

nice czytamy, i witopek chcc wygna Dawida, po-

szed na Brze do Lachów*). O witopeku, bracie

Jarosawa, latopisiec zapisa pod r. 1019, i uciek do'

Lachów i dotar do Brzecia, nastpnie za przebieg

ca ziemi lack i zgin na puszczy, odgraniczajcej

Czechy i Polsk 3).

Z t wiadomoci mona zestawi jeszcze inn z t.

zw. »Pouczenja Wodzimierza Monomacha«, w którem

opisuje wszystkie swoje podróe. Midzy innymi pisze on^

e posa go witosaw do ziemi lackiej, i chodzi stamtd

*) Pod r. 1041 H;^e flpocjiaB-b na MasoBinaHBi btb jia,pflHX'h. Nestor,

j. w., str. 95.

2) j. w., str. 171.

») j. w., str. 89.
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za Gogowe do lasu czeskiego do ziemi (ich), gdzie bawi
cztery miesice ^). I w tym wypadku, zdaniem prof.

Wojciechowskiego przez Gogowe trzeba rozumie Go-
gowe doln na granicy marchii uyckiej i myszeskiej,

a przez las czeski pónocno zachodnie pasmo gór

w Minii^), Bya wic ju dobrze znana droga z Rusi

przez Polsk na zachód do Niemiec w r. 1076.

Lecz dla nas najwaniejsze znaczenie w zdaniu so-

bie sprawy ze stosunku Polski do Rusi ma stanowisko

wzgldem niej Mazowsza. Niestety, wiadomoci polity-

czne z pierwszych wieków odnonie do tych spraw

s bardzo nieliczne. Natomiast, co do danych topo-

graficznych i komunikacyjno- handlowych, jestemy

nad miar bogato uposaeni — tak dalece, jak w sto-

sunku do adnej innej ziemi polskiej w XI w. Mamy
tu na myli dokument fundacyjny z r, 1065 dla kla-

sztoru w Mogilnie. Ten za najlepiej poucza o tern, jak da-

lece Mazowsze w XI w. byo zaludnione i zagospoda-

rowane, i jak ono odgrywao rol w komunikacyi Pol-

ski z ówczesnymi ludami na wschód i na pónoc.

Kwestya fundacyi Mogilna przez Bolesawa mia-
ego w ostatnich czasach zostaa rozwizana, a data fun-

dacyi r. 1065 jest dzi ustalona. Ale jeeli si wemie
pod uwag ca krytyk tego dokumentu, poczynajc

od Helcia i Bielowskiego, a koczc na Potkaskim, to

musz uderza przedewszystkiem te argumenty, które

w swoim czasie byy podnoszone przeciwko autenty-

cznoci jego najstarszej czci, a które teraz ido jej usta-

leniu zwracaj si przeciwko dawnemu rozumowaniu^).

V >>Ta nocjia mh CBHTOciaB- b-b ./1hxi : xo;i;nB' aa r.!ioroBi flo leniCKaro

ji-feca xo;!,HX'B bi, seai.iH nst neTBipH whcHu,an. Miklosich, j. W., Str. 152.

») Wojciechowski Tadeusz. Szkice jedynastego wieku,

1904, str. 201.

») Wojciechowski pokusi si zrekonstruowa cay tekst aktu

fundacyjnego z r. 1065. Szkice, str. 135.

8*
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Bielo wski, jak wiadomo, obok krytyki zewntrznej

umieci take i krytyk wewntrzn dokumentu, prze-

ciw dacie 1065, które si sprowadz do dwóch punktów.

Pierw^szy: — wielka ilo wsi i dziesicin w kraju, jak Ma-

zowsze, gdzie siedziaa »gens nondum bene christiana«

zaraz po upokorzeniu a raczej stanowczem przycze-
niu Mazowsza do Polski. Drugi, i dziaalno Bole-

sawa miaego skupia si nie na pónocy, lecz od

strony poudnia — Wgier, Czech i Rusi '),

Co do pierwszego zarzutu, to wprawdzie z aktu

fundacyjnego wikszo wsi i dziesicin odpada, pozo-

staje natomiast jeszcze bardzo wiele dat, wiadczcych
o wielkiem zaludnieniu Mazowsza.

Wyliczonych jest przedewszystkiem w fundacyi dwa-

dziecia grodów, cyfra, jakiej w poowie XI w. w a-
dnej innej ziemi polskiej, nie wyczajc Wielkopolski,

nie da si wykaza, ju z tej prostej przyczyny, e
nie posiadamy adnego dokumentu z tych czasów. S
to wszystko znane dobrze po dzi dzie osady mazo-

wieckie, które tutaj przytaczam, porzdkujc je sposo-

sobem topograficznym. Naprzód idzie Grudzidz, któ-

rego nie mona uwaa za Grudzidz pruski. Niepo-

jtem byoby, co on tutaj robi, gdybymy nie wiedzieli,

e dawna nazwa Grójca jest Grodec nad rzek Mol-

nic jednj-^m z dopywów Jeziornej na lewym brzegu

Wisy. Osielska (Oszelsch) adnego na Mazowszu nie

znamy. Wic chyba bdzie to Osiek, a mianowicie naj-

prawdopodobniej ten, który ley na lewym brzegu Wi-

sy na przejciu od Bzury midzy owiczem, a Wy-
szogrodem (gm. Jeziorko, pow. Kocieszew). Linia zam-

ków nad Wis jest wyranie oznaczona, zaczynajc

od Zakroczymia na Wyszogród, Pock, Dobrzy, Wo-
cawek, a po Przypust (niedaleko od Nieszawy), a wic
prawie po sam Toru.

») Bibl. Ossol., t. VI (1865 r.), str. 336, 337.
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Zamki na prawym brzegu Wisy s bardzo roz-

rzucone. Idc od zachodu spotykamy nad Skrw Sierpc

na przejciu od Skrwy do Drwcy — Rypin (przejcie

do Ossy na Brodnic).

Najgciej obsadzona jest zamkami linia Wkry,
prawobocznego dopywu Narwi, którto rzek na Ma-
zowszu porównywaj z maopolsk Pilic— takie ma ko-

munikacyjne i osadnicze znaczenie, Wkra inaczej Dzia-
dowa jest znowu znana, jako przejcie do Prus wscho-

dnich i do Warmii (historyczne wspomnienie traktatu

nad jeziorem Meino i bitwy pod Grunwaldem).
W obrbie wód Wkry i jej dopywów le zamki

jak Posk nad Ponn, z prawnej strony Raci nad
Racinic, wpadajc do Wkry pod Sochocinem, Socho-

yn lub Sochocin niedaleko od dopywu lewobocznego
ydni, nad t rzek Ciechanów, nad Mawk za
rensk. Tutaj jeszcze naley Grzebsk nod Orzycem i bo-
tami Niemyje (pow. mawski). Nasielsk nad rzek Na-

sieln ley ju na przejciu od Wkry do Bugu i Narwi,

a Putusk (Stopsko) nad sam Narwi.
Strona prawno-spoeezna nadania nie obchodzi nas

tutaj; zauway jednak naley dziewiciny z targowego
(per totam MazoYiam nonum forum). I tutaj widzimy,

jak donioso komunikacyjna i handlow posiadaa
linia Wisy na przestrzeni caego Mazowsza a po Ku-
jaw^y na zachód, jak równie linia Wkry po czci take
Skrwy na pónoc. Lecz dokument nie pozostawia nas

w niewiadomoci take co do ciany wschodniej. Owszem
poza temi dziewicinami z dochodów zamkowych wy-

szczególnione s osobno przejcia i dochody celne, a to

w nastpujcy sposób: transitus omnes per Wyslam
de Kamie usue ad mar, transitus in Narew (czy te
W^kra) in Wizna et in Maków*. Oprócz tego przy Sero-

cku: »Sierock cum medio teloneo per fluvium Bug«. Nie

moe by wtpliwoci co do tego, i tam, gdzie jest mowa
o przejciach rzecznych, mówi si o cach i naodwrót.



118 Adam Szelgowaki.

Kamie jest to wie dzisiejsza, naprzeciw Wyszo-

grodu pooona, na lewym brzegu Bzury u ujcia Wi-

sty. O wanem znaczeniu tej rzeki w komunikacyi

Warty z Wis juemy wyej mówili. Droga z Wyszo-

grodu prowadzi albo na pónocny zachód na Sierpc

i Rypin albo na pón. wshód na Raci, resk lub

Pock, Suchocin, Ciechanów, Grzebsko. Pozostaje wic
jeszcze Sierock nad Bugiem w miejscu, gdzie si zlewa

z Narwi, jako przejcie na wschód. Czy wyraz w do-

kumencie niezupenie czytelny oznacza Wkr czy Na-

rew, na jedno to wychodzi. Co do Wkry to przejcia

na niej s bardzo licznie wymienione. Co do Narwi za
mamy podane dwa: Maków i Wizna. Maków ley wpra-

wdzie nad dopywem Narwi — Orzycem, który wpada
do niej powyej Putuska. Co do Wizny nie moe by wt-
pliwoci, i jestto Wizna nad Narwi niedaleko ujcia

do niej Biebrzy. Dotd wic a po sam ziemi Litwinów

i Jadwingów podchodzia kolonizacya Mazowsza. Wi-

zna wzmiankowana te jest w latopiscu pod r. 1145, kiedy

synowie Krzywoustego w sporze z najstarszym bra-

tem Wadysawem ustpih j ksitom ruskim i). Bar-

sow czyni z niej miasto w ksistwie halickiem, a wic
gród czerwieski"^), gdy w rzeczywistoci jestto gród

mazowiecki. W kadym razie ustpienie go ksitom
ruskim, dowodzi stykania si na caej tej przestrzeni,

nad Narwi i nad Bugiem Mazowsza z Rusi — czyli

inaczej, e przejcia te i dochody celne byy ustano-

wione na drodze do Rusi, i e przez Mazowsze zarówno

Prusy, jak i Polska, czyy si z Rusi.

Kwestya zatem posiadania grodów czerwieskich

wie si z przynalenoci do pastwa polskiego Ma-

zowsza, a nie Krakowa czy nawet górnego biegu Wi-

sy, i naodwrót droga polska na Ru u Galla oznacza

») Hyp. lat., t. II, str. 21.

») Barsow, Materyay, str. 30.
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komunikacy Rusi z zachodem przez Mazowsze, a nie

przez kraje naddunajskie choby nawet z Czechami

i Krakowem. Wiemy bowiem, e z Niemiec sza droga

prawdopodobnie przez Prag i Kraków na Wgry
i do Rusi.

Z faktu wic, e przed r. 981 czy 979 grody czer-

wieskie naleay do Mieszka, naley wnioskowa, e
w obszar pastwa wspóczesnego polskiego wchodzio
take Mazowsze. Podobnie zetknicie si monarchii Pia-

stowskiej z Sasami musiao pocign za sob i otwar-

cie drogi przez Polsk na Ru. Kiedy to nastpio, do-

kadnie nie wiemy. U pisarzy pónocno-niemieckich je-

szcze w XI w. wiadomoci o Rusi i o Kijowie przeni-

kay z pónocy drog na Skandynawi. Tak jest u Adama
bremeskiego (f 1076), który opisuje drog z Ham-
burga od ujcia Elby naprzód ldem do Wolina w cigu
6 dni, nastpnie morzem w dwa tygodnie do Ostro-

garda czyli Nowgorodu, a stamtd do Kijowa, stolicy

Rusi i wspózawodniczki Konstantynopola ^).

Ale ju Dytmar, biskup merzeburski (976—1018),

który i sam dwukrotnie bra udzia w wyprawie na Pol-

sk i widzia najazdy wojsk polskich w granice w swego
biskupstwa, posiada wiadomoci o Rusi, które wskazuj
na inne ich ródo.

Ze wszystkich bowiem danych o Kijowie, jakie po-

siadamy w tych czasach na zachodzie, nie wyczajc
Adama bremeskiego, najobszerniejsza i najciekawsza

jest wiadomo Thietmara. Pisze on o Kita va, »e w tym
wielkiem miecie, które jest stolic pastwa, znajduje

si wicej, jak 400 kocioów, 8 targów, ludnoci za
niezliczona ilo« ^). Otó ciekwem jest, e wiado-

mo ta zostaa zapisana przez Thietmara w sam rok

jego mierci (1018) pod wypraw Bolesawa Chrobrego

») Ss. rer. genn., t. VII, str. 312, 313.

») Mon. pol, t. I, str. 317.
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na Ru. Te szczegóy otrzyma on oczywicie od ucze-

stników wyprawy Niemców, którzy wspomagali Bole-

sawa, »ex parte nostra«, jak sam mówi. Razem z t wia-

domoci o Kijowie przedostaa si take jeszcze inna

o bogactwach jego niewysowionych (ineffabilis ibi pe-

cunia).

Za miay byby std wniosek, e Bolesaw Chrobry
pierwszy otworzy t drog dla stosunków handlowych
Niemiec z Rusi. Wszake i sprowadza sam cel wypraw
Bolesawa jedynie do osadzenia witopeka na tronie ki-

jowskim albo nadawa jej charakter upieczo-druynny,

j ak to chc historycy rosyjscy i), byoby stanowczo zamao.
Wszake ten sam Dytmar mówi o wysaniu z Kijowa

do Konstantynopola przez Bolesawa Chrobrego posów
do cesarza bizantyjskiego z propozycy pokoju lub woj-

ny 2). Jeeli nie daleko sigajce cele polityczne, to cele kul-

turalne, a zwaszcza handlowe, Bolesaw Chrobry móg
mie na widoku. Z tem w zwizku jest fakt znalezie-

nia domniemanej monety ruskiej z napisem Bolesawa.
W r. 1047 w okolicach Piczowa, wykopano skarb,

skadajcy si z monet anglo-saskich, niemieckich, w-
gierskich i czeskich. Jedna z monet tak wygldaa: Pie-

nidz srebrny, na nim z jednej strony wizerunek twarzy,

obróconej w caoci do patrzcego i posta w paszczu
klamr spitym. Naokoo niej, lecz nie w otoku, a w dwóch,

liniach poziomych kilka wyranych liter alfabetu cy-

rylskiego (pismo cerkiewno sowiaskie). U góry dwie

litery B— "^L; niej za BO,;T— ECJI. Na odwrotnej stro-

nie monety krzy patryarchalny, w otoku napis za-

') Linniczenko, j. w., str. 99, 100.

') . . . Ad Graeciam quoque sibi proximam nuncios misit, qui

eiusdem imperatori bona, si vellet fidelis amicus haberi, promitte-

rent; sin autem hostem firmissimum ac invincibilera intimarent.

Mon. pol., t. I, str. 318.
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tarty — zosta}' tylko litery AEC—Bt. Stronczyski

odnosi zakopanie tego skarbu do r. 1055—8^).

Powstaa teorya, e to s denary Bolesawa Chro-

brego, bite za pobytu w Kijowie dla ludnoci ruskiej.

Sam fakt krótkiego pobytu Bolesawa w Kijowie (dwa

tygodnie) cznie z przeznaczeniem dziwnem pienidzy

dla podbitej ludnoci, teory t cakowicie podkopuje.

Lelewel znów utrzymywa, e ta moneta bya prze-

znaczona w Polsce dla ludnoci ruskiej. Wszake jeeli

ju Bolesaw istotnie bi te monety, to tylko w celu,

aby rozwin handel Polski z Rusi, a do tego nie po-

trzebowa wcale oglda si na swoj ludno, lecz wy^-

cznie na ludno Rusi kijowskiej.

Mimo jednak tak nccych pozorów nie wydaje si
przecie moneta znaleziona by polsk. Charakterysty-

cznym jest krzy patryarchalny na niej, który pojawia

si take na monetach czeskich Bolesawa II (967—999)

i Brzetysawa II (1037—1055), bitych w Pradze. Napis

sowiaski byby jaknajlepiej pasowa równie do tego

kraju, gdzie jeszcze w XI w. najywsze byy tradycye

cyrylo-metodyjskie i gdzie jzyk cerkiewno-sowiaski

kultywowa si jeszcze w kociele 2). W zwizku z tym

kultem s znane i monety czeskie z wizerunkiem w.
Klemensa za Brzetysawa. (Kunik skania si te przy-

pisywa powyszy denar Bolesawowi III czeskiemu

(999-1002 »).

Ten rezultat jednak negatywnj^ pozwala w znacznej

mierze ograniczy pojcie o stosunkach hadlowychi roz-

miarach tranzyta przez Polsk na Ru i odwrotnie, coby

jeszcze bardziej przemawiao za tern, e droga przez

1) K. Stronczyski. Nowoci numizmatyczne, Bibl. warsz.,

t. 48, I, str. 97, 100.

*)Pastrnek Fr. Dejiny slovanskych apostola Cyrilla a Me-

thoda. Praga 1902, str. 136 nn.

») Kunik A. O rusko-wizantyjskich monetach Jarosawa Wa-
dimirowicza. St. Petersburg 1860, str. 116, 157, 159.
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Polsk na Ru bya wieo otwarta. Inaczej monety

bite z napisami ruskimi dla wjaniany handlu midzy
Polsk a Rusi oznaczayby stosunki bardzo rozwinite

i dawno zakorzenione.

Rezultat naszego badania, w czci archeologicznego

w czci za historycznego, znajduje swe potwierdze-

nie, jeelibymy w szukaniu drogi na Ru obrali punkt

wyjcia retrospektywny. Za wskazówk tak mog
nam suy dawne stosunki hanzeatyckie. I tak w po-

owie XIV w. droga kupców hanzeatyckich z zachodu

na wschód, wychodzia z Torunia, nastpnie sza wzdu
Wisy na Bobrowniki, miasteczko nad Wis w pobliu
Nieszawy, odpowiadajce ssiedztwem wsi Przypustowi

z dokumentu z r. 1065, nastpnie na Pock i Wyszogród
do Zakroczymia, dalej przekraczaa Bug pod Serockiem

(Schirwczk), skrcaa na poudnie przez Wieprz na Sie-

ciechów, a wic znów sza lewym brzegu Wisy i do-

piero przeprawiszy si przez Wis pod Kazimierzem,

zmierzaa na Lublin, Chem, i Horodo nad Bugiem
do Wodzimierza i). Midzy Chemem i Horodem po
drodze leay wanie Kumów, Turowiec, Uchania, przy-

lege do Czerwienia. Ta droga jest we wszystkich szcze-

góach zgodna z podan przez nas od Kujaw a po
przepraw przez Bug u Serocka i poniej u Czerwie-

nia nad Bugiem. Nawet staroytno Sieciechowa jest,

stwierdzona kronik Galla. Wypenia tylko luk od
Wisy do Bugu Kazimierz nad Wis i Lublin, o któ-

rych do XIII w. nie mamy adnej wiadomoci.
Obok tej drogi z pewnoci staroytnej znane s

w poowie XIV w. jeszcze dwie inne na Ru do Lwowa,
idce nie prawym, wysokim, jak tamte, tylko lewym
niskim brzegiem WisJ^ Obydwie przekraczaj Pilic,

*) Aufzeichnungen iiber die WaarenzoUe zwischen Thorn, Wa-
dimir, Lemberg, Brest z r. 1359—1360. Hansisches Urkundeubuci,
t. III, str. .412, nr. 559.
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oraz na Radom i Opatów zmierzaj do Sandomierza.

Je dna z nich nawet w XIV w. nazywa si jeszcze nowa.
Zreszt id od Brzecia kujawskiego do Radomia prawie

równolegle do siebie: jedna bardziej ku wschodowi na
Kowal, Gostynin, owicz i Raw, druga bardziej ku za-

chodowi na czyc, Inowod (nad Pilic) i Opoczno,

czc si w Radomiu, aeby stamtd przekroczy w je-

dnym miejscu góry a prawdopodobnie i puszcz wi-
tokrzysk. Tutaj te jedynie ze Sandomierza byo wyj-

cie od stronj' górnej Wisy — po przez dolny San na
Gorzyce, Krzeszów do Przemyla i przez Tarnogród, Lu-

baczów, Gródek— do Lwowa ^).

Ale z tych czasów mamy ju dokadne wskazówki
co do dróg handlowych z Krakowa i Wrocawia na
wschód przez Ru, o których adne róda prawie do

XIII w. nie pozostawiy nam ladów ani pod wzgl-
dem stosunków politycznych ani ekonomiczno-handlo-

wych.

Na tej wic drodze mazowiecko-czerwieskiej musimy
szuka pierwszych zawizków komunikacyi handlowej

bezporedniej midzy Polsk i Rusi czyli ustali nasze

zapatrywania, i bya to najstarsza i najdawniesza

droga z Polski na wschód.

*) Hans. UB.. j. w., t. III, nr. 559.
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(Str. 46 n.). K r u g zestawia nazw Bapan. ze staroruskim wy-

razem Bapaio (w nowszem jzyku npe^Bapnio), to znaczy, uprzedzam.

Objania on znaczenie tego wyrazu przydomkiem szybki (velo-

ces Dani), który w IX i X w. dawano Normannom, w jzyku gre-

ckim Apo|it-cat (pónocno-niemieckie Vaeringiar, zlatynizowane Ve-

ringae). róda bizantyjskie, które tej nazwy uywaj, pochodz
z czasów zblienia si Rusi do Bizancyum i zacigania si Norman-
nów na sub ksit ruskich (Krug Philipp. Forschungen in

der alteren Geschichte Russlands, Petersburg 1848 r., t. I. str.

235 n.i. Wydawca dzie Kruga, uczony rosyjski Kunik, nazw
ApojitTac wyprowadza od staroytnej wyspy Spóiioc 'Ax'^^u)c (wycig
Achillesa), na wschód od ujcia Dniepru a na zachód od pówyspu
Krymu pooonej. Mieszkaców tych stron nazywano take ogól-

nie Taupooy.'jd-at lub Apop.iTao. W czasach, kiedy si pojawiaj na mo-
rzu Czarnem Rusowie (czyli ol Pwg) wszystkie te nazwy s i na

nich rozcignite (j. w., t. II, str. 767 nn.). Doda trzeba, eiSza-
farzyk w Dromitach z r. 941 widzia mieszkaców wyspy Achil-

lesa Dromos i uwaa za moliwe wczesne usadowienie si Nor-

mannów czy Warjagów na wybrzeach morza Czarnego. Prze-

ciwnie, niektórzy Warjag zestawiaj z pónocno-niemieckim wy-
razem wara. Nie potrzeba mówi, e dowolno w tumaczeniu
tej nazwj' jest zawisa od hypotez, stawianych co do pochodzenia

Rusi. Zwróc uwag na badania S. Gedeonowa o kwestyi wareg-

skiej i na uwagi o jego systemie M. Pogodina i A. Kunika. (Za-

piski Imp. Ak. Nauk w Petersburgu. Dodatki do t. I, II, III i VI
za rok 1862—1864).

(str. 49). Nie potrzeba nawet mówi, e i teorya fiskiego po-

chodzenia wyrazu Ru od Ruotsi, Rodhsin jest silnie zakwestyo-

nowan, ale za to postawiona ju w XVIII w. przez Thunmanna
(Untersuchungeu iiber die Geschichte der óstlichen Volker r. 368)
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podtrzymywana jest przez pierwsze autorytety normaskie do
dzi dnia, jak naprzykad przez Thomsena (pr. u H rusz w-
skiego. Geschichte des ukrainischen Yolkes, t. I, ekskurs II p. t.

»Die normannische Theorie*). Anti-normanisci odnosz przyna-

leno nazwy Rusi wycznie do poudniowej Rosyi, dotd jednak
nie zdoali jej zwiza z jak cis topo- lub etnograficzn wska-
zówk, mimo niektóryci prób, jak wskazywanie na imi narodu

pwc obok Goga i Magoga, wspomniane w ksidze proroka Ezechiela

XXXVIII w.). Kraje Goga i Magoga s wanie nieznanymi kra-
cami wiata, i chyba w tej ezechielowej geografii nauka nie od-

way si poszukiwa przodków Rusi. A jednak Maruart znalaz

dla nich uzupenienie póniejsze w narodzie Hros, mieszkajcym
w klimacie pónocnym w ssiedztwie z Amazonkami na podstawie

niedawno ogoszonego pisarza syryjskiego z VI-go w. Nic wic
dziwnego, e teorya ta, jak i podobne o Roksolanach, przodkach
Rusi, nie doznaa yczliwego przyjcia ze strony fachowej krytyki

(prw. Kuakowski J. Hobib ;i;omkicjiu o IIp0ECX0Hc;^eHiH hmchh PycB.

yHHBepsHTeTCKiH HaBtcTiH*. Kijów 1906 r. Odbitka).

(str. 54). Wiadomo, e grodzisko starego Nowgorodu ey
o dwie wiorsty w gór od miasta nad rzek Wochowem. Na tem
miejscu ksita nowgrodzcy zachowali sw rezydency a do
czasów moskiewskich. Archimandryta Makarij, który opisuje ten

gród, opowiada, e mia si zwa kiedy Sowiaskiem. (Florin-
skij W. M. Pierwobytnyje Sowianie po pamiatnikam ich doisto-

riczeskoj izni. Tomsk 1894, t. I, str. 5!).

(str. 57). Ustp anomima perskiego z X w. >...Sowianie kryj
si do wybudowanych przez siebie twierdz; w twierdzach tych

i fortach przewanie spdzaj zim, latem mieszkaj w lasach«,

potwierdza domniemanie, wyraone przez badacza naszego rednio-
wiecza prof. St. Zakrzewskiego o zarodkach ycia osiadego w po-

staci »grodzisk«, a nie wsi u Sowian, jak to powszechnie si
przyjmowao dotychczas. (Pr. Zagadnienia historyczne, Lwów. r.

1908, szkic p. t. » Polityka spoeczna Piastów*). Zgodne z tem mu-
siay by warunki ycia wszystkich plemion na pónocy. U Jaro-

szewicza w >Obrazach Litwy« czytamy, i na Polesiu do dzi dnia

grodami nazywaj si miejsca wyniose poród bot, zdatne dla

obrony lub kryjówek. Takie grody cign si nieraz na prze-

strzeni paru wiorst (t. I, u. w. 6).

(str. 58), Ustp z Ibn Rusty, dotyczcy politycznej organiza-

cyi u Sowian, najprawdopodobniej poudniowo-wschodnich, zasu-
guje na szczególn uwag, zwaszcza szczegó na pozór drobny
i podrzdny o Swatmaliku, którego pisarz arabski tytuuje >gow
gów«. Dwukrotnie jest mowa o tem, e on jeden tylko posiada
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konie. Jestto fakt etnograficzny, bardzo wany, zwaszcza, gdy
si wemie pod uwag, e Sowian oddzielay od Arabów plemiona

turkskie, u których ko by nierozerwalny z caym ich bytem y-
cia na wpó koczowniczego. Rónica wic taka midzy Turko-Ta-
tarami a Sowianami z natury rzeczy uderzaa Arabów. Ale ju
to samo, e tylko zwierzcinik najwyszy Sowian zblia si pod
wzgldem trybu ycia do plemion tureckich, panujcych wszech-

wadnie nad Sowianami, dowodzi, e posiada on musia te same
rodki wojenne, którymi tamci rozporzdzali. Domylamy si
przeto, e w tem posiadaniu wierzchowców ukrywa si wskazówka
co do siy zbrojnej, któr rozporzdza Swatmalik, czyli e jest tutaj

mowa o druynie, jakiej nie posiadali nawet owi zwierzchnicy So-
wian upanie (sutd, subd, supanecz). Do tej kwestyi powrócimy
zreszt na innem miejscu, gdy dotyczy ona waciwie zawiz-
ków organizacyi pastwowej u Sowian poudniowo-wschodnich
i moe by rozwizana wycznie na tle zbadania systemu dru-

ynnego u Sowian, zwaszcza za na Rusi. cile biorc to z brzmie-

nia ustpu u Ibn Rusty, naleaoby wnosi,e cecha nomadów, jak

picie kumysu, odnosi si tylko do owego Swatmalika lub Samot-

swita, a nie rozciga si na jego podwadnych owych upanów.
Ale anonim perski podaje w liczbie mnogiej, e »pokarm ich kró-

lów jest nileko«: (Tuman skij, j. w., str. 134). Zgodnie wic z tem
trzeba b^^oby cechy etnograficzne wadcy rozszerzy i na jego na-

miestników, jeeli przez królów rozumie si tutaj tych podwa-
dnych Swatmalikowi zwierzchników. Z tem tylko zastrzeeniem

mona stwierdzi zgodno teoryi Peiskera z danemi wspócze-
snych pisarzy arabskich. Pozostawiamy, rozumie si, na stronie

pytanie, czy rónice etnograficzne przemawiaj za rónic uwar-
stwowienia spoecznego, a tem bardziej w jakim s stosunku do
organizacyi politycznej. Odnonie do tezy Peiskera o dwóch war-

stwach Sowian — galaktofagów i wegetaryanów — wedug Pseu-

do - Cezarego z VI w., trzeba zauway, i w X st. koczowni-

kom dawali Bizantyczycy niekiedy przydomek pogardliwy skó-

roerców. Prw. przemow Nicefora Fokasa do posów cara bu-
garskiego Piotra wedug Luitpranda (Gustave Schlumberger.
Un empereur byzantin au dixieme siecle. Pary, 1890, str. 554).

(str. 66). Przytaczam dane o wykopaliskach monet wschodnich

w kijowskiej gubernii. wedug pracy p. N. Bielaszewskiego (Mo-

netnyja kady kijewskiej gubernii, Kijów 1889;). Nie podaje on ni-

gdzie daty zakopania, lecz ogranicza si do miejsca i daty znale-

zienia. Tak wic w fortecy pieczorskiej Kijowa, znaleziono w roku

1706 — 2380 monet kufickich, w r. 1851 — dyrrhemy Abbasydów
(771—890), Tahirydów (862-878) i Samanidów (893—906); na cmen-
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tarzu górnym Jordaskiej cerkwi w r. 1863 parset sztuk Tahiry-

dów (905,5-933), koo Cyryllowskiego klasztoru — w r. 1845 200

monet miedzianych, poród nich abbasydzk Mansura, bit w Bu-

charze (765 6) i dagatajsk Mengu-chana (1253/4); na górze nad

Dnieprem w r. 1851—25 srebrnych monet Abbasydów i Samani-

dów, i na Starem miecie 1854 r. arabskie monety Samanidów.
Uderzajcy jest w tem wszystkiem brak wykopalisk na caej

przestrzeni ziemi kijowskiej poza obrbem Kijowa, a i sama wiel-

ko skarbów arabskich, znajdowanych w Kijowie, wzbudza po-

dejrzenie, e byy to raczej upy wojenne, anieli lady prawidowej
wymiany handlowej. Niestety, nie mogem zapeni luki w wiadomo-
ciach swoich co do wykopalisk w Piszczynie, t. j. ziemi Dragowi-

czów, a wic wzdu arteryi wodnej Prj-^peci danemi bezporedniemi
skutkiem braku literatury na miejscu. Myl jednak, e ju same
ubóstwo wykopalisk w kijowskiej gubernii poza Kijowem nie upo-

wania do zb3't daleko sigajcych wniosków o komunikacyi kra-

jów naddnieprzaskich z ziemiami nadbatyckiemi wzdu linii Pry-

peci przynajmniej w danym okresie czasu.

(str. 79). Potkaski uwaa za Wilan tylko plemi, siedzce

na prawem i lewem porzeczu górnej Wisy (Kraków przed Pia-

stami j. w., str. 103 1, opierajc si na trzech ródach, wyej cy-

towanych, t. j. na Geografii Alfreda W., legendzie pannoskiej
i na geografie bawarskim. Z nich tylko jedno waciwie daje na-

zw plemienn. S to owi Vui siane geografa bawarskiego. Dwie
za inne nazwy W i siei and Alfreda W. i „b BHCJitK-s" ywota w.
Metodego s czysto topograficzne. Dla Alfreda W. ródo Wisy
ley nawet na poudniu Wendyi (...and the Yistule from the south

out of Weonodland — str. 9). Ssiedztwo z Dacy, staroytn Go-

cy, podug geografii Alfreda, jednakowo nie przemawia za gór-

nym, jak i za dolnym porzeczem Wisy, gdy nie jest bezpore-'
dnie w obydwóch wypadkach. Wprawdzie geograf bawarski przy-

tacza plemi Vuislane w zestawieniu z Ungare i Sleenzane civi-

tates, ale wanie porzdek nazw, którego si trzyma idc z pó-
nocy od Winulów, naprowadzi Lelewela na domys, e Ungare
jestto plemi nad rzek Unker, dopywem Saaru (Geographie du
moyen age, t. III, IV, str. 34). Moe ten domys nie by wcale

trafnym, naley jednak si zastanowi, dlaczego jedno jakie nie-

znaczne plemi, wzio swoj nazw od tak wielkiej rzeki, gdy
nazwy przewanej liczby plemion pochodz od niewielkich pobo-

cznych rzek. Przecie Wisa nie bya znan tylko od róde, lecz

w caym swym biegu a do ujcia. To ostatnie opisa znakomicie
Alfred W. Mimo, i Potkaski wyraa si »wobec tych wiadectw
miao powiedzie mona, e istnienie owych Wilan oraz ich sie-
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dziby s dobrze uzasadnionym faktem « przecie sam odczuwa
i nazwa Wiian jest u niego li tylko topograficzn. Domyla si wo-

bec tego jeszcze jakiej innej, ale tej drugiej nazwj* nie móg sam
znale. Postawienie jednak hypotezy nie upowania nas do przyj-

mowania jej, jako dobrze uzasadnionego faktu, cioby nawet z rki
tak biegego znawcy tyci rzeczy, jakim by Potkaski.

(str. 91). Najstarsze wiadomoci o stosunkach handlowych pó-
nocnej Rusi z Bugarami, znajduj si w latopiscu ju pod rok.

1006, traktat handlowy bugarskich i ruskich kupców (z czasów

Wodzimierza W.). W r. 1024 w Suzdalu by gód, skutkiem tego

dowoono zboe z Bugar. Te stosunki handlowe trwaj do XIII w.

Najcie Tatarów nie tylko nie osabia, ale wrcz przeciwnie oj'-

wia handel na Wodze. Kupcy ruscj' maj swe skady w Seraju.

Na Wodze równoczenie kr statki ruskie, tatarskie, bugarskie
i ormiaskie. Kondakoff wylicza artykuy wschodnie, idce
przez Bugary do Rosyi, jak korzenie, aromaty, jedwab, kamie-

nie drogie, atas, zote i srebrne wyroby, oi'az wykazuje cay sze-

reg sów w jz.yku rosyjskim pochodzenia wschodniego razem
z tymi wyrobami wprowadzonj^ch, jak safaran, tafta, szapka, szuba,

szok, kabat, kamka, kaftan, kobuk, kiesze (Kondakoff N.

Ruskija kady. Izsliedowanje drewnostiej wieliko kniaeskago pe-

rioda. Wyd. Ces. archeol. komisyi. Petersburg, 1896, t. I, str. 28, 29).

(str. 92). Badania nad history sztuki staroytnej ruskiej od-

nosz wpyw sztuki bizantyskiej dopiero do poowj' XI w., gdy
tymczasem wczeniej, bo w X w. utrzymuje si jeszcze styl wa-
sny kijowski (Jesikorski skarb, znaleziony w ICijowie niedaleko

sofijskiego soboru). Na Rusi Nestorowej styl bizantyski przeciw-

stawia si zawsze innej sztuce, t. zw. korsuskiej, jako co wyszu-
kanego w przeciwiestwie do archaicznego stylu. Co do stylu, który

panowa na poudniu Rosyi wczeniej od pocztku VIII do poowy
IX w., utrzymuje si teorya, e jest on rezultatem wpywów wscho-

dnich, sigajcych od Kaukazu i Donu a do Bugar i Perm i

przed okresem staroytnoci ruskich. Styl ten zestarza si na po-

udniu Rosyi, tak e formy jegos bardziej archaiczne, anieli równo-

czesne na wschodzie. Rosyjscy historycj' sztuki poszukuj po-

cztków jego w okazach, spotykanych na Syberyi, podczas, gdy
koniec jego znajduje si na Wgrzech (naprzykad synny t. zw
skarb Attyli, znaleziony w Nagy St. Miklosz z koca VIII, lub

pocztku IX w.). Charakter jego na Rusi stanowi srebro, jakoma-
terya, ornamentyka filigranowa, formy i'olinne, zamiast zwierz-
cych, jak póniej na Wgrzech (Kondakoff, j. w., str. 9, 13 nn,

H3 n, 45 n.). Musielimy przytoczy te uwagi na dowód, jak póno
A. Szelgowski. 9
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zdaniem historylców sztuki datuje si wpyw Bizancyum na styl

wyrobów ruskich.

(str. 93). Na dowód staroytnoci drogi dnieprowskiej, przyta-

cza si oprócz Nestora take opis teje drogi u Konstantego Por-

firogenity (De thematibus roz. IX p. t. >0 Rusach, przybywaj-
cych ódkami do Konstantynopola*). Pytanie jednak polega nie

na tern, czy dioga wodna dnieprowska w poowie X w. istniaa,

lecz na tern, czy droga ta miaa wówczas ju to samo znacze-

nie w komunikacyi pónocnej Europy zwaszcza Skandynawii

z Grecy (»nyT hbtj Bapar-B bt. TpeKUK), CO M' czasach ksit kijow-

skich. Pod tym wzgldem opis Konstantego Porfirogenity nie

pozostawia najmniejszej wtpliwoci. Naprzód, podaje on jako

miejsce zborne i punkt wj'^jcia wypraw Kijów (. . . 7r:auvaYovTat

ETcl xb xaaTpov zb Kotapa, xb 7i;ovo|iaCó|jisvov Saii^aia;). Powtóre, opi-

suje tylko eglug wzdu Dniepru, synne porohi i dalsz
drog wypraw wojennych i zapewne handlowych do Bugarów
i do Konstantynopola (ed. Bonn, str. 75, 76, 77). — Dawno ju
zwrócono uwag na to, e dla Konstantego Porfirogenity Nowgo-
rod (iNsiioydpdag) ley poza obrbem tego, co si nazywa Rusi (sco

Prociac). Mowa wic jest tutaj tylko o drodze waregskiej z Kijowa,

a nie z pónocy. Wzmiankowane przez Konstantego Porfirogenit

plemiona Sowian pónocnych, jak Drewlan, Dregowiczow, Kry^a-

czow i Siewierzan s to plemiona podwadne, które na wiosn
obowizane s dostarcza Rusom ódek na wypraw, zim za prz3'^j-

muj zaogi ich na wyywienie i utrzymanie. Konstanty Porfiroge-

nita, przytacza nawet dosowny termin staroruski dla oznaczenia

okrgu administracyjnego poludje (woost*, upa), który obja-

nia innym wyrazem greckim, sucym dla oznaczenia grodu lub

twierdzy islg xa 7ioXudia, a AysTat Fópa). Zasuga wytumaczenia wj'^-

razu noAubio. naley si Gedeonowi (Zap. Ak. Nauk, j. w., str. 117).

Wyraz yópa ju poprzednio zestawi Krug z aciskim gyrones,

girones, uywanem w redniowiecznej acinie (castella duplicia,

triplicia, j. w., t, II, str. 437 n.).

(str. 94). W najdawniejszych wzmiankach o Kijowie z umj^su
opucilimy Danparstad sag skandynawskich, t. zw. Hervarsaga
(Ant. russes, t. I, str. 196), chocia niektórzy uczeni rosyjscy, jak

Antonowicz, wcigaj go do przedhistorycznej historyi Kijowa
(Armaszewski i Antonowicz. Lekcii po gieologii i istorii Ki-

jewa, Kijów 1897). Pod tym wzgldem jednak naley odda pier-

wszestwo gosowi germanistów, którzy widz w pomienionej sa-

dze utwór póniejszy XII -XIII w. (pr. Kruszewski, j. w.,

ekskurs 21 »Die Dnieprstadt der Gothen«, t. I, str. 571).

(str. 95). Na dowód pónego rozkwitu handlowego Kijowa mo-
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na przytoczy sowa, które »Powie wremiennych lat« wkada
w usta witosawa pod r. 969: ^ne ,11060 mh cctb bt. KueBt óbith,

%om,j JKHTH BI. nepeflCJiaBu;n na jBau, hko to ecTt cp'fe;i,a seMJin Moen,

aKO Ty BCH ójiaraa cbko^htch : ot'b FpeKt ajraro, nasojiOKH, anna, obo-

mcBC pasHOJiHieHH, Hsrb ^ex' ace, nai. yrpij cpeópo n komohh, hs-b PycH
ace cKopa h boki,, Me^t n lejiap^'^. (Nestor ed. Miklosich, roz. XXXIV)
Jak widzimy, podane s tutaj wszystkie najwaniejsze artykuy
wywozu z Rusi kijowskiej, a wic skóra i wosk, miód i czelad
(niewolnicy). Tylko dlaczego witosaw przekada nad Kijowem
Perejasawiec? Odpowied atwa — dla zota, pawooki, win, przy-

smaków z Grecyi, srebra i koni z Czech i Wgier. Pod wzgl-
dem wic stosunków handlowych z Kijowem móg rywalizowa
nawet Perejasawiec, miasto pooone w delcie Dunaju nad jego

poudniowym ramieniem. By to t. zw. May Perejasawiec w prze-

ciwiestwie do Wielkiego (Megalopolis albo Marcianopolis), stolicy

ówczesnej Bugaryi (dzi Eski Stambu) (Schlumberger, j. w.,

str. 570). To ubóstwo Kijowa zaleao prawdopodobnie od trudno-

ci komunikacyi. Ju Porfirogenita mówi o niebezpieczestwie

podróy z Kostantynopola na Ru z powodu Pieczyngów (De the-

matibus, roz. II, O Pieczyngach i Rusach ed. Bonn. str. 69). Tak
pose cesarza do wiatoslawa Kalocyr musia si okupywa poda-

runkami dla koczowników, na powrotnej za drodze z powtór-

nej wyprawy sam witosaw pad z ich rki w r. 972 (Nestor,

roz. XXXIV). Te same zreszt przyczyny podkopay i w XII w.

handel Kijowa z Grecy. Tak wiadomo, e w r. 1168 r. a jedena-

stu ksit ruskich musi si czy, aby tov/arzyszy karawanom
t. zw. »greczników« (kupców, handlujcych z Grecy), na których

napadali Poowcy (Lat. hyp. pod r. 1168, t. II, str. 94).

(str. 121). Na Rusi poudniowej uderza maa ilo znalezionych

wczesnych monet polskich X i XI w., t. zw. krzyówek, przy

stosunkowo obfitych wykopaliskach w prowincyach nadbatyckich,

a nawet w pónocnej Rosyi (gub. ooneska). P. Gumowski wymie-

nia tylko Chromiece na Woyniu galie, (data zakopania 1080): de-

nary Bolesawa miaego 14 sztuk z bram, a 1 z koniem (Wy-

kopaliska monet polskich, j. w., str. 224), tudzie domniemane
w Rostowie (którym?) z daiu zakopania r. 1010 i Zwenigorodzie

(r. 1095) moe Zwinogródku? (gub. kijowska). Spis ten nie jest

kompletny jakem si naocznie przekona. Gabinet numizmatyczny

muzem miejskiego w Kijowie posiada 21 sztuk denarów srebrnych

(krzyówek) z czasów Mieszka II (1025— 10H4), znalezionych w oko-

licy Czerkas (kollekcya Zacharjewicza Zacharjewskiego).

(str. 123). Do pomienionej drogi bocznej, biegncej z Mazow-

sza i Prus na Sandomierz, odnosi si zapewne i owa najstarsza

9*
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wzmianka przywileju sulejowskiego z r. 1176, w której Kazimierz

nadaje klasztorowi rocznie 13 wozów soli, sprowadzanej z Rusi

na komorze celnej w Sandomierzu: ^tredecim plaustratas salis in-

tegraliter, sicut de Russia ducuntur, de theloneo in Sandomiria

recipiendas* (Kod. dypl. Polski, t. I, str. 12). Sulejów ley nad

Pilic, powyej Inowodza. Nie bez znaczenia jest te okoliczno,

e ksi wyznacza podobny dochód soli w iloci jednego ba-

wana czy te kamienia w Krakowie (alveuni salis in Cracovia).

Bardzo wczesne zatem, bo ju z koca XII w. róda wskazuj
na to, e droga wodna przez Mazowsze rozgaziaa si w kie-

runku ldowym na poudnie. Temu to wanie pooeniu swemu
na przejciu Wisy zawdzicza swój rozkwit Sandomierz, który

w kronice Galla parokrotnie wzmiankowany jest, jako pierwszo-

rzdny gród na równi z Wrocawiem i Krakowem (sedes regni

principales« Gall, j. w., str. 49, 55). Zdaniem Potkaskiego, zast-

puje on staroytny gród drugiego odamu plemienia Wilan t. j.

Sandomierzan — Wilic. ladami teje Wilicy da si odszuka
i najdawniejsze zetknicie si Maopolski z Rusi. I tak pod rok.

1135 jest wiadomo, e Wilic zburzyli poganie. »Vislicia cede

paganorum destruitur*, (Rocznik Maopolski, Mon. Pol., t. III, str.

153). Ci poganie s to z pewnoci Poowcy — Pluci, Comani
sive Hungari — (Mon. Pol., t. II, str. 832, 875), o których ju pod
r. 1092 czytamy, e ksita ruscy naprowadzali ich na Polsk
>BOCBaraa IIojioBbnH Jlasw cb BacajitKOMi. PacTHC.iaBHmeMi.. (Nestor
ed. Miklosich, str. 134). e z Maopolski droga sza tdy na Ru,
na to wskazuje w nastpnym wieku szlak, którym z za Wisy
cignli pora pierwszy do Polski Tatarzy »per Wysliciam in Cra-

coviam pervenerunt*, pod r. 1241, (Kronika Wielkopolska Mom.
Pol., t. II, str. 561)



Wykaz
poiejscowoci o wikszych skupieniach wykopalisk

z monetami wschodniemi ').

A. Na kisku.
Niemcze ,

Niemcze (z X lub XI w.).

Rudelsdorf (995).

Rudeldorf (1010).

Kan th

Gniechwitz.

Oawa
Bystrzyca (Peisterwitz)

Wrocaw
Kawallen

Karawan
Cammchatz (przy Rudach)

WoJawa
Wicyk (Wiutzig)

roda
Witakowice

Ulejno

Dzierchnica

Pozna
czny Myn
Turwia
Gwiazdowo

Gniezno
Mogilno

Parlin (kolonia;

nin
Murczyn

Obrzycko
Eekstelle przy Dugiej Golinie

') Mapa przyczona ma suy za objanienie do rozmieszcze-

nia wykopalisk wschodnich na ziemiach polskich. Nazwy, podane

rozstrzelonym drukiem, oznaczaj wiksze skupienia monet wscho-

dnich. Miejscowoci powysze s na mapie podkrelone. Obok nich

podane s punkty podrzdniejsze, w których monety pomienione

byy znajdowane. Na mapie nie s one wyszczególnione dla wi-
kszej przejrzystoci tej ostatniej. Niniejszy spis ma ten brak wa-
nie zastpi. Tam, gdzie obok miejscowoci gównej, nie podano

drugorzdnych, oznacza to, e poza dan miejscowoci gówn
innych wykopalisk nie znajdowano.
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Gogów
Gustau

B. W Wielkopolsce.

Leszno
Wilkowo Niemieckie

\V s o s z

Rawicz

Gosty
Sukowice

Jarocin
Wolsztyn

Rakoniewice

I n n o w r o c a w

D. W Kaliskiem.

Kalisz
Majkow

Oobok
Odolanów

Sieroszewice

Wielowie

E. W czyckiem i Sie}'adz

kiem.

Sieradz
Bronczyn (gm. Baszki)

Szamotuy
Sdzin

Wgrowiec
Santok

Starodworek przy Skwierzynie

Lan d sberg
Gralów

Uszcz

C. W Brzesko-kujawskiem.

By dgosz cz

Toru
Bierzgow

czyca
Mniszki

Sierpów

Goszczyna

F. Na Mazowszu.

Pock
Kowal
Dobra
Trzebu

C i e c i a n ó w

G. W Maopolsce.

Bochnia.
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Wykaz imion i miejscowoci.

Aaron = Harun al Raszyd.
Abbas szach 21.

Abbasydzi 11, 28, 66, 69—73.
Abchazowie 55.

Abd al Malik 6.

Abd ar Reszyd 18.

Abd-er-Rahman III 31.

Abdul Malik 71.

Abeskun 20, 42.

Abu Abdallah Muhamined ben
Aimad al Gaihani = Gaihani.

Abu ali Achmed ben Omar Ibn
Dasta = Ibn Rusta.

Abu Daudidzi 69.

Abulfeda 13.

Abul Hasan Ali ibn el Husein
ibn Ali el Masudi = Masudi.

Abul Kasim Obeidallah ibn Ab-
dallah ibn Chordadbah = Ibn
Chordadbah.

Abu Obeid Abdallah Al-Bekri=
Al Bekri.

Abu Raihan al Beruni= Al-Be-
runi.

Abu Said Abdalhay ben Adda-
hak ben Mahmud Guardezi =
Guardezi.

Adam Bremeczyk 54, 82, 83,

85, 94, 95, 119.
'

Ad-dira 62,

Adelajda 98.

Adiubura = Szlezwig.
Adryatyckie m. 90.

Afryka 7, 17, 30, 66.

Ahwar 30.

Aistowie= Pi*usacy.
Akwitania 5.

Akwizgran 83.

Alania 2.

Al-Bekri 13, 18, 29, 61.

Al-Beruni 11, 14, 45, 46.

Aldegjuborg (Aldegja) = a-
doga.

Al-dar= Hedar.
Aleksander W. 16.

Aleppo 12.

Al-Farama 2U.

Al-Firag= Praga.
Alfred W. 35. 37, 77, 81, 82, 85,

88, 97.

Alidzi 67.

AI-Mamun 3.

Alpy 35.

Al-Ramla 30.

Al-Sekaab= Sowianin.
Amazonek kraj 35, 99.

Amol 21.

Arnu Darya 8, 10.

Andaluz ^= Hiszpania.
Andaluz5'^a 14.

Anglia (Anglowie) 29, 65, 81.

Angouleme 5.

Anklaia ( Benklaia) = Wgry.
Antyochia 30.

Antiochia Margiana = Merw.
Arabia (Arabowie) 3-7, 10, 12,

16, 20, 21, 25, 27, 29, 39, 42, 43,

45-47, 49, 53, 62, 65, 75, 87, 90.

Aralskie jezioro 6, 9.

Arba (Arta, Arsa, Artan, Arthai)
5i, 54, 55, 60.

Armenia 4, 9, 16, 23, 31.

Arystoteles 11.

Arzamas 54.

Asparuch 25.

Astrabad 21.
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Astracha 90.

Atel= Woga.
Atel(Itil)m. 22-25,28, 30, 41—

48.

Atlantycki ocean 99.

Augsborg 67. %
Avicenna U.
AAvarowie 2, 8, 22, 55.

Awbaba= Weltabowie.
Axiim= Etyopia.
A-^erbejdan 23.

Azowskie m. 2, 3, 42, 43, 92.

Azya 2, 6, 8, 11, 25, 89, 91.

Bab-el-Abwab = Derbend.
Babia Góra 38.

Babilon 28, 65, 74, 88.

Bagdad 10, 13, 14, 30, 32, 41, 64,

66.

Bagibareja (Baioaria, Bagoaria)
= Bawarya.

Baku 2 i.

Baktrya 89.

Batawa, Butawa, Butent (Tibis-

scus) = Cisa.

Balkh (Belkh) 6, 9, 10, 30.

Batyckie m. .S6, 45, 50, 62-64,
67, 68, 73, 74, 76, 86, 88, 89, 94, 99.

Bamberg 84, 98.

Bapoyyot = Waregowie.
Bardowick 98.

Barferusz 21.

Bartas, Burtas 23, 24, 95.

Barycz rz. 70.

Bassora 30.

Baszkirowie 42.

Bauja, Bauidzi, Buwaidzi 21, 65,

66, 69-73.
Bawarya 35, 36, 38, 67, 84.

Beatu s 1.

Behnakija, Benedacy, Bednak
= Pieczyngowie.

Bedgurd = Baszkirowie.
Beikend 6, 9, 10.

Belgrad 33.

Bez 110.

Bengal 7.

Benjamin z Tudeli 31.

Berberya 7.

Berdhaa 23.

Berezin 14.

Berad 104, 106.

Bermowa, Bermouma, Bermo-
uni, Barmos, Barmousa (Zu-

muransa= Smolesk?)= Ber-
ad.

Beskid 101, 112.

Besunzane 77.

Biae morze 88.

Biaa wiea 33, 66.

Bjarmar = Perm.
Biebrza 118.

Bielowski 36, 78, 115, 116.

Bjórn 88.

Bierzgów 72.

Bizancyum 4, 5, 7, 28, 31, 38,

39, 100, 101.

Bobrowniki w. 122.

Bochnia 72, 73.

Bolesaw I, ks. czeski 35, 37, 38,

61, 98, 1Ó3.

Bolesaw II 38, 121.

Bolesaw III 121.

Bolesaw I Chrobry 102, 110,

111, 119-121.
Bolesaw II miay 103, 115,

116.

Bolesaw III Krzywousty 113,

118.

Borneo 7.

Bosfor 33.

Braniczanie 62.

Brda rz. 72.

Brembola Maa i Wielka wsie 66.

Bretlandya = Wales.
Bród Dyhernów 70.

Brodnica 117.

Bronczyn w. 70.

Brusowie = Prusowie.
Brytania 1, 2.

Brze kuj. 123.

Brze lit. 109, 114.

Brzetysaw II 121.

Buchara 4, 6, 9, 10, 16, 21, 64.

Bug rz. 37, 38, 88, 102, 103, 105,

109, 110, 112-114, 117, 118,

12?.

Bujsaw = Bolesaw.
Bugar m. 26, 28.

Bugarzy 2, 8, 18, 21, 22,24, 25
-27,32,34, 36, 38-40, 42—44,
46, 47, 50-55, 65, 67, 73, 74,

85, 86, 88, 91, 93, 95.

Buratkai 33.

Burislaf 82.

Bydgoszcz 72.

Bystrzyca (Peisterwitz) 69.

Bzura 72, 116, 118.
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Canibala, Kambulu, Kaan- Ba-
likhi = Pekin.

Canfu 7.

Carantania, Carendi'e land =
Karyntia.

Carogród = Konstantynopol.
Carycj^n 43.

Cauth (na lsku) 69.

Cezary z Nazianz 59.

Cham 50.

Chamlyd = Atel.

Charmois 13, 54.

Chasdaj ibn Szeprut 31, 32, 37,

101.

Chazarowie 2, 8, 16, 20-24, 26,

28, 30—33, 39, 41, 42, 45, 48,

52 54, 86, 95.

Chazarskie morze = morze Ka-
spijskie.

Chem, 109, 122.

Chersonez tracki 25.

Chersonez taurycki 33.

Chifdach 54.

Chiny, Chiczycy 4—7, 9, 17,

30, 46.

Chios, Chive, Chue = Kijów.
Chiwa 9, 17, 20, 23, 43.

Chodakowski 109.

Chorassan 6, 10, 16, 17, 23, 43,

45.

Chosroes W. 4, 9, 23.

Chotcza rz. 113.

Chrobacya, Chrobaci, Chorwaci
34—37, 60-62, IIH.

Chromiece w. 73.

Churdab 54, 60.

Chusistan 17.

Chwalisy = morze Kaspijskie.
Chwarezm = Ciiwa.
Chwolson 18, 44, 55, 60, 61.

Ciechanów 72, 117, 118.

Ciemne morze 36.

Cisa 39, 40, 104.

Coutances 5.

Cwenland (Kwenland) = La-
ponja.

Cymianskaja wie 33, 66.

Czarne m. 1, 2, 21, 25, 26, 39,

42, 45, 46, 50, 52, 53, 62, 88,

89, 92, 97.

Czarnków 71.

Czechy 30, 35, 37, 39, 62, 67, 70,

98, 102, 103, 106, 107, 114, 116,

119.

Czeremisi 47, 65.

Czerkiesi 8, 21.

Czermin, Czermno 109.

CzernichÓAV 66.

Czerwie 108-110, 114, 122.

Czerwiece 109.

Czerwisk 109.

Czerwone morze 4, 55.

Czerwonogród 108.

Czeryna w. 90.

Czud 45, 47.

Dacya 1, 77, 85, 97.

Dadodesani 77.

Daghistan 20
Dagome = Mieszko.
Daleminczanie 35.

Dalmacya 2, 34.

Damasz"^ek 10, 30.

Dania 48, 67, 88, 94.

Dawid Ihorewicz, ks. woyski
114.

Derbend 20, 23, 90.

. De Vogiie 84.

Distras 33.

Dimeszki 54.

Ditmar 54, 119, 120.

Dobrowsky 36.

Dobrzy 116.

D'Ohsson 13, 54.

Don 3, 8, 33, 39, 40-43, 54,88,
90, 92i

Dregowicze 66.

Drwca 72, 117.

Dubówka w. 43.

Dukla 111.

Dulaba, Dulebowie 61.

Dulafidzi 70.

Dunaj rzeka 1, 2, 33, 39, 40, 55,

77, 84-86, 92, 97, 98, 104.

Dunajec 101, 112.

Duczycy 65, 74, 81, 94.

Duwaidzi 69.

Dyhernfurt = Dyhernów Bród.
Demu-ket = Buchara.
Dziadowa rz. = Wkra.
Dibala 15.

Dzierchnica 71.

Dzidda, Dodda 30.

Dury 108.

Dwina zach. 47, 48, 50, 89.

Eastland = kraj Aistów, Prusy.
Eckstelle 71.
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Edda 78
Edrisi 12, VS, 15, 16, 103—106.
Egipt 7, 30.

Eichstadt 84.

Elbing (Ilfing) rz, 81. \
El Hum 21.

^

Enzeli 21.

Erfurt 98.

Erouei 83.

Erza 54.

Estum = kraj Aistów.
Estmere = zatoka wiea.
Ethelred 65, 66.

Etyopia 4.

Etzel 79.

Eufrat 4, 30, 64.

Europa 1, 2, 7, 8, 11, 13, 15, 18,

20, 27, .!0, 31, 41, 46, 63, 76, 77,

83, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 97.

Faris = Persya.
Fazis = Rion.
Fenebre 82.

Fergau := Kokanda.
Finnowie 47—49, 65, 88, 89.

Finlandya 67.

Fionia 82.

Firand = Frankowie.
Fordas = Bartas.
Forchheim 98.

Fraehn 12, 48, 54.

Fraga = Praga.
Fraganeo (Praanie ?1 77.

Frankfurt nad Odr 68.

Frankowie, Francya 6, 2'--^, 29,

30, 34, 36, 38, 62.

Fredegouda 5.

Fryzya 67.

Fulda 29.

Fu-lu, Fu-hu = Frankowie.

Gadi 94.

Gaihani 8, 5i.

Galicya wsch. 34.

Galizia = Halicz.

Gall 62, 87, 92, 95-97, 101, 110,

113, 122.

Ganges 5.

Gardi (Gardariki) = Ru.
Gautland, Gocya, Gotowie 78,

88, 94.

Gdask 80, 81, 84.

Gadalim 32, 37.

Georgia 16.

Ghazna, Ghaznewidzi 21.

Germania, Germanowie, Ger-
maniariki 60, 97.

Gero (Girona) 62.

Ghilan 21.

Ghuzy 21.

Gogów 115.

Gniecliwitz 69.

Gniezno 72, 80, 102, i 04— 106.

Goeje de 14, 15, 17, 48, 106.

Gog 2, 16

Golensizi 71.

Goplenica 80.

Gopo 80.

Gorgan 20, 21, 23. 30, 43.

Gorzyce 123.

Gosslar 98.

Golina Duga 71.

Gosty 70.

Gostynin 128.

Goszczyna 72.

Gotlandya, Gotlaud w. 48, 64, 65.

Grecya 23, 25, 27, 30, 32, 33, 38,

39, 41, 42, 45, 47, 50, 62, 79,

83-85, 87, 88, 90, 91, 93, 94,

97, 102.

Grigorjew 48.

Grodek 123.

Grójec, Grodec (Grudzidz?)
116.

Grudzia.dz 116.

Grunwald 117.

Grwab 55, 60.

Grzebsk 117, 118.

Grundwald 117.

Gualan, Guarani = Waregowie.
Guardezi 17, 18, 24, 26, 44, 52,

53, 55-57.
Gudleik Garski 92.

Guduskanie 62.

Gumowski 68, 69.

Had!i'^^a (Haedum, Haepum)
81, 82.

Halaz 98.

Halicz 102, 104-106, 110.

Hamburg 119.

Hamdanidzi 69, 70, 72.

Hangryn = Wgrzy.
Hannouch Henoch 28.

Hanza 90.

Harald 89, 93.

Harkawi 15, 40, 54.

Harun al Raszyd 29, 66, 75.
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Hauk Erleudson 85, 97, 102.

Hedar 30.

Helcel 115.

Henryk I ces. 73, 74.

Henryk II 66, 74.

Henryk IV 66, 105.

Herat 10.

Herodot 55.

Heszani 74.

Hindu 30.

Hira 4.

Histria = Istrya.
Hiszpania 5, 14, 23, 28—30, 39,

45, 46, 68.

Holmgard = Nowogród.
Holmus 94.

Holsztyn 67.

Horit, Horigti = Chorwaci.
Horodo 122.

Horodyszcze w. 66.

Hradyszcze 61.

Hrubieszów 109.

Huczwa rz. 109.

Hunnia, Hunland Hunaiaudia
97.

Hunnowie 2, 8.

Ibn Ajasa 44.

Ibn al Fakyh, Ibu al Fazyli
14, 41.

Ibn al Wardy 25, 44, 54.

Ibn Batutah 14.

Ibn Chordadbah 15—17, 29, 32,

39, 41, 43, 51, 89, 92.

Ibn el Hasan ali ibn Moliam-
med ibn el Athir = ibn Alat-
hir 14.

Ibn Foszlan, ibn Fadlan 12, 25,

48.

Ibn Kassem Mohammed ibn
Haukal 17. 18, 51.

Ibn Rusta 17, 18, 25, 26, 44, 52,

55, 56, 60.

Ibrahim ibn Jakub 20, 37, 6!,

62, 75, 98-101.
Ilmen jez. 47.

Indye 4, 6, 7, 9, 11, 17, 30, 89, 90.

Inflanty 67, 68,

Inowodz 123.

Inowrocaw 72.

Irak 17.

Iran 11.

Irlandya 1, 29.

Iskander = Aleksander W.

Iskilowie, Essegel, Szekely,
Siculi, Saculi (Szeklerzy) 55.

Islandya 88.

Ispahan 10.

Isperici = Asparucli.
Istakar 17.

Istakri 17, 18, 20, 22, 25, 51.

Istria 2.

Itil = rz. Woga.
Iwan Rocisawicz, ks. beradz-

ki 106.

Izaak yd 29, 74.

Izmaela kraj 32.

Izmail 10.

Jadwingowie 109, 118.

Jaik rz 32.

Jakut 12, 41.

Jamsborg, Jamna, Jurain, Jum-
sborg. Jam = Wolin.

Jarocin 71.

Jarosaw Mdry ks. 110, 114.

Jawa 7.

Jeziorko gm. 116.

Jeziorna rz 1 16.

Jemen 4.

Jerozolima 85.

Jiriczek 79.

Jornandes 24, 25.

Józef chakan 31, 32, 37, 101.

Józef mar 32.

Jurjew 91.

Justynian ces. 4, 9.

Kaczaliska st. 43.

Kalisz 70, 71.

Kama 26, 47, 54.

Kamie w. 117, 118.

Kanaan 31.

Kaniszka 9.

Kan-su 6.

Kanton 7.

Kanut W. 82.

Kao-tsung 6.

Karakartja, Kartajana, Karka-
bah = Kijów.

Kareh (Karkinit, Karkina ?) =
Sdxa, Saxaxdpxa.

Karol W. 2, 6, 29, 75, 83, 84. 97.

Karawan w. 70.

Karpaty 1, 32, 34, 36, 61, 101,

104.

Kartagina 6.

Karyntya 2, 85.
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Kaspijskie m. 3, 6, 9, 16, 20, 2'ó.

25, ]iO, 41, 42, 45, 50, 65, 88-91.
Kaszubi 35.

Kaukaz 9, 16, 20.

Kawarz (Kuczaj) 104. \
Kazimierz nad Wisa 122.

Kazwini 14, 16, 29, 47.

Kechk = Czerkiesi.

Kij 92.

Kijów 25, 50, 52-54, 56, 61, 62,

66, 87, 88,92-95,104, 110, 114,

119-121.
Kirgizi 23.

Kirman 30.

Kistrzy 68.

Kitawa, Kioua, KioaPa, Ktciia, =
Kijów.

Kadzko 101.

Klemens w. 121.

Kocieszów m. 116.

Kodama 17-

Kokauda 6, 10.

Koo 70.

Koomyja 102.

Kolonia 66, 67.

Kolzam 30.

Kondakoff 91.

Konin 70.

Konstanty Porfirogeuita 24, 28,

32—34, 36, 37, 50, 53—56, 58,

59, 66, 93, 106.

Konstantynopol 2, 5, 9, 31, 35,

45, 50, 53, 74, 83, 85, 86, 89,

91—95, 102, 119, 120.

Kordowa 28.

Kosmas 103.

Kowal 123.

Kraków 37, 38, 60, 62, 72, 73, 98
-104, 106, 108, 111, 112, 114,

118, 120, 123.

Kruszwica 80.

Krywicze 45, 47, 65.

Krzeszów 123.

Kuba pówysep 55.

Kufa 30, 64.

Kuhistan 15.

Kujawy 117, 122.

Kumanowie 8.

Kumów 109, 110, 122.

Kunik 14, 121.

Kurt, Kuorat, Krovat 25.

Kutaiba, Kujaba, Kujanie= Ki-

jów.

Kutaiba 8.

Kwedlinburg 67.

aba, Elba 68, 77, 84, 97, 119.

Lachy 108.

Ladejnoje pole 67.

adoga m., adoanie 48, 49.

adoga jez. 50, 90.

Lambert ks. 103.

ambin 48.

Laponja 88, 89.

Lazowie 4.

czyca 72, 123.

Lelewel 2, 3, 12, 13, 16, 40, 75,

105, 106.

Leniwka (Wisa gdaska) 81.

Leszno 70.

Linniczenko 111.

Liptów 38, i 03.

Litwa, Litwini 67, 68, 118.

Lodowaty ocean 88.

Lorcli 98.

Lordomani, Lormanes, Leodo-
mani (arabskie Al-Ordoraa-
nium) = Normannowie.

Liptów 38, 103.

owat rz. 50.

owicz 116, 123.

Lubaczów 123.

Lublin 122.

Lubstowskie jez. 80.

Ludhana 45, 48.

Lugdu 29.

Luitprand 36.

Lansizi (uyce) 77.

Lupiglaa 77.

Lwów 122, 123.

j'dnia rzeka 117.

Maciej Paryski 54.

Maeotis, Maiotis, Meockie bota
= morze Azowskie.

Magdeburg 67, 98.

Maahreb 17, 23, 28.

Magog 2, 16, 94.

Mahometanie (Muzumanie) 57^

61, V)8, 100.

Majków 70.

Maków 117, 118.

Maopolska 37, Ul, 112.

May Halicz 102.

Mardatowie = Abchazowie.
Marinus z Tyru 3.

Marokko 30.
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Maruart 8, 27, 55, 61, 105, 106.

Marsylia 5.

Masr = Egipt.
Masudi 13, 23, 24, 39, 42, 45,

48, fil.

Ma-tsi-li = Egipt.
MctTpay a, Tanaxdpxa = Tmutara-
ka.

Mavera-un-naiir= Transoxauia.
Mazanderan 21.

Mazowsze, Mazowszanie 108, 109,

112-119.
Medya 15.

Medyna 30.

Meinwert biskup si.

Mekka 30.

Meklemburg 67.

Melno jez. 117.

Merjowie 45, 47, 48, 65, 66, 89, 91.

Merw 10.

Merzeburg 62.

Metody w. :!8, 79.

Mezya, Misia 2, 26, 88.

Mezopotamia 17.

Mieszko I, 62, 69, 75, 99, 100,

103, III, 119.

Mieszko ks. 103.

Miklogard = Konstantynopol.
Mikoaj I papie 40.

Milzane 77.

Minia 115.

Mawka rz. 117.

Myn czny 71.

Mniszki 72.

Moawidzi = Omajadzi.
Mogilno 115.

Moguncya 29, 68.

Moktadór 74.

Molnica rz. 116.

Mongoowie 8, 9, 14.

Montpelier 29.

Morawia rz. 101.

Morawa, Mopapta, Morawianie
33, 35-40, 62, 77, 86.

Mordtmanu 17.

Mordwa 24, 54.

Moseh rabi 28,

Moskwa 65, 66, 90, 91.

Mukadezi 14, 44.

Biur 35.

Murezyn 72.

Muroma, Murami 65, 94.

Mutamed 10, 15.

Naperifa = Dniepr.
Narbonne 5.

Narew 73, 114, 117, 118.

Narshakti 9.

Nasielna rz. 117.

Nasielsk 117.

Nasir-eddin-Tusi 22, 51.

Nasr 10.

Nehavend 5.

Nenderzy = Osetycy.
Ner rz. 72.

Nestor 24, 35, 45, 47, 48, 50, 56,

89, 91, 92, 95.

Neumann 93.

Newo jez. = adoga.
Nlbelungi 79.

Nida nk
Niderlandy 67'.

Nidzica rz. 117.

Niemcy 61, 62, 67, 74, 84,85,87,
115, 119, 120.

Niemcze m. 69.

Niemyje (bota) 117.

Nieszawa 116, 122.

Nitesz, Nitas ^ m. Czarne.
Nogat 81.

Normandya 5.

Normannowie 45, 92, 93, 95, 99,

100.

Norwegia 88.

Note 71—73, 80.

Nowgoród 49, 50, 54, 90, 92—95,
119.

Nowy Dwór 73.

Nuoli I 70.

Nystadt (Neustadt) 90.

Obotryci (arab. Octotrana) 61
100.

"

Obrzycko 71-

Oddo (Odda) 71, 103.

Odolanów 70.

Odra 38, 67-70, 73, 7H, 77, 79,

82, 84, 86.

Oka rz. 47, 54, 65, 66.

Okailidzi 71.

Olfunin 73.

Olaf sw. 92, 93.

Oawa rz. 69.

Oeg ks. 35, 56.

Oobok 70.

Omajadzi 28, 70-72.
Oman 30.

Ona rz. 66.
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Opatów 123.

Opoczyn 123.

Opolini (Opolanie) 77.

Orawa 77.

Orzyck rz 117, 118.

Osiek (Oszelsk) 116.

Ossa rz. 117.

Ostrogard = Nowgoród.
Ote = Odda.
Other 81, 89.

Otton I ces. 29, 35-37, 62, 75, 98.

Otton II 84, 108.

Otton III 66, 98.

Otton freizingski bi.

Ouseley 17.

Oxus = Amu-Darya.

Padernborn 29.

Palembang 7.

Palnotóki 82.

Pannonia 2, 8, 100.

Parlin 72.

Peisker 56, 59.

Pekin 8.

Perigueux 5.

Perm 88-90, 93.

Perun 93.

Piast 80.

Pieczyngowie 8, 21, 25, 26, 38,

3i, 39, 40, 42, 51, 52, 54, 56,

59, 106.

Pilica 113, 117. 122, 124.

Piczów 120.

Pi-pa-lo = Berberya.
Pius Antonin 71.

Pleszew 71.

Plinjusz 4.

Pock 105, 106, 118, 122.

Ponna rz. 117.

Posk 117.

Pogodin 34, 48.

Poabianie 35.

Polanie 45, 4«, 66.

Polska. Polacy 12, 38, 62, 63, 68,

69, 73, 75-80, 86, 87, 92, 95—
99, 101-103, 107— Jll, 114—
116, 119, 121—123.

Poowcy 8.

Pombadita 28
Pomorze 67, 71, 73, 82, 109.

Popiel 80.

Poprad 101.

Potkaski 38, 101, 102, 109, 111,

112, 115.

Poytan 79.

Pozna 71.

Praga 30, 38, 62, 98, lOU, 101,
104. 119, 121.

Prosn 70, 73.

Prusy, Prusacy 67, 72, 73, 78,

81, 8:^, 99, 100, lo3' lii, 117.
Prype 109.

Przemyl 102, 105, 106, 108, 110,
111, 114

Przypust 116, 122.

Pseudo-Kallistenes 16.

Psków (Palteskja) 94.

Psovane 105.

Ptolonieusz 1, 3.

Pulinaland = Polska.
Putusk 117, 118.

Raba 112'

Raci 117, 118.

Racienica rz. 117.

Raki 36.

Radom 1^3.

Radomierz rz. 113.

Ratysbonna 67, 73, 84, 98.

Rawa m. liS
Rawenna 5.

Rawicz 70.

Ray m. 41.

Redgothaand = Gocya.
Ren 68, 84.

Rion 4.

Rita = Dina (Dunaj).
Romau ces. 28.

Rocisaw (Rastic), ks. moraw-
ski 61.

Rostów (Rostofa) 94.

Rouen 29.

Rudelsdorf 69.

Rugja 82.

Rum = Grecya.
Ruryk ks. 49.

Rus, Ru, Rusi, Rusowie 12,

2^, 26-28, 31-33, 39-42, 44,

45,-48-05, 57, 59, 61—6S, 65—
67, 79, 85-90, 92 -108, 110,

111, 113—116, 118—122.
Rus morze = Azowskie lub
Czarne.

Rus, Rut, Ruta rz. (Don) 43,

51, -ó*4.

R5'^fejskie góry 2, 35.

Rypin 117, 118.

Rzym 50.
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2axa, Saxa'/tdpxa, 2axaxaT;aL 55,

lOB, 106.

Saklab = Sowianie.
Saksonja, Saxlandia, Sasi 36,

38, 67, 81, 83, 85, 97, 98, 102,

119.

Salgard 89.

Sallam al Terdman 15.

Salomon 52.

Samakusz, Samakasz 41.

Samanidzi, 10, 18, 21, 65, 66,

68-73.
Samai-kanda 64, 66, 68.

2a|jLPaxac = Kijów.
Samlandya, Samland, Sambia

74, 82, 94.

Samot-swit 59, 60.

San 108, il2, llH, 123.

Sandomierz 123.

Sanok 110.

Santok 71.

Saracen iO.

Sarat 33.

Sarbara = Palembang.
Sarkel — Biaa Wiea.
Sarmacya 1, 2, 35.

Sartoriiis 90,

SassaniCiZi 4, 5, 9, 21, 65, 71.

Saul mr.r 32.

Saweljew 54.

Scytliia irigida 88.

Scytya Wielka H5.

Selaba m. 52, 54.

Sem 50.

Semender 22.

Serbowie (Surbin) 35, 61.

Serock 117, 118, 122.

Sermeli = Przemyl.
Sieciechów IIH, 122.

Sielce w. 109.

Sieroszewice 70.

Siei'pc 117, il8.

Sierpów 72.

Siewierzauie 45, 48, 105.

Sijadidzi 65.

Sind 30.

Skalholt 85, 95, 97.

Skandynawja. Skandynawczycy
64, 65, 67, 82, 86, 93-95, 100,
119.

Skawa 112.

Skrwa 117.

Skwierzyna 71.

lsk, Sleenzane 37, 68—70, 73,

, 75, 77, 103.

leziskie jez. 80.

Sowacczyzna, SoAvacy 37, 101
—103.

Sowianie, Sowiaszczyzna 1, 2,

12-14, J9, 23, 25—27, 29, 35,

37, 40, 41, 44-49, 51—61, 65,

68, 75, 78, 83, 83, 85, 94, 97-
101, 110.

Smirnow 24.

Smolesk 106.

Sochoyn, Soctiocin 117, 118.

Sogdyana (Sogda) 4, 9, 10.

Sojkowice 72.

Solawa 35, 97.

Soubara 1"5.

Spasski Zato 26.

Spira 67.

Spi 38, 103.

resk 117.

Starodworek 71.

Starv Scz 101, 102.

St. Gall 29.

Strassburg 67.

Stronczyski 121.

Styr 37, 38, 102, 103, 105.

Suchona rz. 66.

Sulejman 7.

Sumatra 7.

Surowiecki 80.

Surdali (Suzdal) 89, 94.

Svipjod = Szwecya.
Swatmalik 58, 60, 61.

witopek, ks. morawski 33, 36,

, 58, 61.

witopek, syn Wodzimierza
, W. 114, 120.

witopek, syn Iziasawa, ks.

ruski i 14.

witosaw 50, 95.

wiea zatoka 78, 81.

Sycylia 93.

Symeou W. 39.

Syr-Darya 8.

Syrnes 94.

Szafarzyk 34, 36.

Szczecin 68, 71.

Szczepan w. 100.

Szeci abu Istai el Farsi el

Istakri = Istakri.

Szehab ed-din Abu Abdullai
Jakut ben Abdu ullah= Jakut.

Szerif Dordan 46.
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Sziraz 10.

Szkoeya 1.

Szlezwig 67, 82, 88, 94.

Szrem 70—72.
Szresk 118.

Szwabia 84.

Szwecya 64, 65, 88, 94.

Tabaristan 21, 23, 42, 45.

Tabris 21.

Ta-chi = Arabowie.
Tanaida 90.

Tang dynastya 6.

Tanda (Tangier) 4, 30, 45.

Tarkhan = Semender.
Tarnogród 12H.

Tartaria, Tatarzy 89.

Tatiszczew 111.

Tatry 112.

Tauryda 55.

Teodozyusz 71.

Teofana 84.

Teofanes 2, 3, 92.

Teofil mnich 84.

Terek 6.

Tessaloniki 83.

Theodoropolis = Distras.
Thomsen 49, 93.

Tile (Thule) 88.

Tmutaraka ó5.

Toru 72, 116, 122.

Transoxania 6, 10, 17,20,30,46.
Trebizonda 21.

Truso (Drausen) 81, 82.

Trzebu 73.

Tsang-po = Zanzibar.
Tumanski 17.

Turcy 3, 9, 11, 33, 34, 36, 43,46,
60, 61, 98, 100.

Turkiestan wschodni 6.

Turowiec 109, 110, 122.

Turwia 71.

Turya rz. 109.

Turyngia 35.

Turzysk 109.

Twer rz. 47.

Twerca 66.

Tygrys rz. 4, 30.

Tyszowce 109.

Tj^wercy 35.

Uchania 109, 110, 122.

Udecz (Uecz?) 102.

Uglicze 35.

Ugry czarne 56.

Ujcie (Uszcz) 71. i0

Ulejno 71.

Uralskie góry 88.

Urtab, Urthani, Utanie, Uthania
51, 51, 54, 60.

Urt-Toglorghor (Tagharghaz)BO.
Uspienskaja w. 26.

Utrecht 29, 67.

Ua 47.

Y^amberj'^ 9.

Yerizane 77.

Yidgantz 82.

Vinida, Yindir, Yenaja, Vena,
Yenaa = Sowianie.

Yuislane = Wilanie.

Wabia, Wabiah 44, 48
Wabnit, Wa-i miasto 60.

Wacaw (Wanisaf), ks. czeski
38, 62.

Wacaw, król czeski 79.-

Wag rz. 101.

Wag prowincya 36, 38, 103.

Wgrowiec 71.

Wales 82.

Wareng, Waseng, Warang, Wa-
regowie 45 50, 92, 110.

Wareskie m. = Batyckie.
Warmia 117.

Warta 70-73, 80, 118.

Wsosz 70, 71.

Wgrzy 8, 21, 22, 32—34, 55—57,
61, 62, 73, 76, 77, 85, 86, 98,

10!', 102-107, 110, 111, 116,

119.

Welehrad 60.

Wenianka rz. 100.

Weltabowie, Uuloini , Uinuli

,

Wilini 100.

Wendy, Wendya, Winlandja,
Wiiidland, Weonodland 67,

78, 81, 82.

Wenecya 84, 90.

Westberg 37.

Wtycze 45, 47, 48.

Wicyk 70.

Wielkopolska 116.

Wielowie 70.

Wieprz 113, 122.

Wikingowie 78, 80, 81, 86, 89.

Wilkowo Niemieckie 70.

Wisa (Wissa?) 111, 112.
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Wisby 90.

Wisa 1, 35, 68, 69, 72 74, 76-
81, 86, 92, 109,111—114, 116-
! 1 8 1 22

Wilanie 38, 39, T8, 79, 85, 97,

107, 111, 113.

Wisok 113.

Witlandya 78, 81.

Witzlaw, Winelau, Wenelan,
= Wacaw.

Wkra Ty, 117, 118.

Wadysaw II 118.

Wocawek 116.

Wociy 5, 29, 45, 84.

Wodzimierz Monomocli 114.

Wodzimierz, syn Woodara, ks.

ialicki 110.

Wodzimierz woyski m. 109,

l--'2.

Wodzimierz suzdalski m. 91.

Woawa 70.

Wociow 49.

Wojciecliowski 115.

Woga 3, 8, 16, 20, 23-26, 28,

3:-;, 38, 42, AB, 45, 47, 48, 50,

54, 55, 65, 6«, 90, 94, 95.

Wolin 82, 83, 94, 100, 119.

Woos 93.

Woy 73, 110, 114.

Wormacya 67.

Worsaae 74.

Wratysaw 38.

Wrocaw H8, 70, 101, 123
Wulfstan 77, M, 82.

Wiirzburg 67.

Wu-ssu-li = Eaipt.
Wustenfeldt 13,'' 14.

Wyszogród 109, 116,118, 122.

Zajtun 7.

Zakroczym 109, 116, 122.

Zana (aka) = Saxa.

Zbigniew ks. 113.

ydzi 28, 29, 31, 32, 61, 76, 98,

. 100, 101.

ywiec 101.

A. Szelifowski. 10
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